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7. Lämpöpuhallin vs. air-free-menetelmät 
 

Air-free-menetelmät ovat aktiivisia lämmitysmenetelmiä, jotka lämmittävät potilasta lämmön 
johtumisen avulla muulla tavalla kuin lämpöpuhallusta hyödyntäen. Näitä ovat esimerkiksi re-
sistiivinen lämmitys, itselämpiävä peitto, lämminvesikiertoiset patjat ja peitteet.1  

 

Suosi potilaan lämmittämisessä lämpöpuhallinta air-free-menetelmien sijasta, 
sillä 
 
➢ potilaan lämmittäminen lämpöpuhaltimella vähentää perioperatiivista hypo-

termiaa. (A) 
 

Hypotermian ilmaantuvuus oli vähäisempää plastiikkakirurgisilla potilailla, joilla käytet-
tiin lämpöpuhallinta verrattuna niihin, joilla käytettiin itsestään lämpiävää peitettä (25 % 
vs. 47 %; p = 0,02).  

 
Norjalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa2 
(RCT) verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 65) ja itsestään lämpiä-
vän peiton (n = 47) vaikutusta hypotermian ilmaantuvuuteen 
plastiikkakirurgisilla potilailla. Leikkausta edeltävä lämpötila ja 
leikkauksen aikainen lämpötila mitattiin 30 minuutin välein zero-
heat-flux-otsalämpömittarilla. Leikkaussalin lämpötila oli 24,4 
°C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Molemmat menetelmät olivat riittämättömiä ennal-
taehkäisemään hypotermiaa.   

 

 

Lämpöpuhaltimen käyttö leikkauspotilailla vähensi hypotermisten potilaiden määrää 
verrattuna sähköllä lämpiävän patjan käyttöön leikkauksen aikana (35,9 % vs. 54,3 %; 
p = 0,017). 

 
Isobritannialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)3 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 78 poti-
lasta) ja sähköllä lämpiävän patjan (40 °C, n = 81 potilasta) vai-
kutusta hypotermiaan potilailla, joille tehtiin yleisanestesiassa yli 
30 minuuttia kestävä elektiivinen toimenpide. Potilaiden ydin-
lämpötila mitattiin anestesian induktion jälkeen 15 minuutin vä-
lein ensimmäisen tunnin ajan, jonka jälkeen 30 minuutin välein 
toimenpiteen loppuun asti sekä heräämössä. Ydinlämpötila mi-
tattiin ennen anestesiaa ja heräämössä temporaalisesti ja induk-
tion jälkeen ruokatorvesta. Leikkaussalin lämpötila oli säädetty 
20–22 °C:seen.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 7/11) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Lämmittäminen aloitettiin eri vaiheessa (sähköllä 
lämpiävä patja heti potilaan tullessa, lämpöpuhallinpeitto peitte-
lyiden jälkeen). Lämpöpuhallinpeiton mallia ei ollut standardoitu. 
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Lämpöpuhallinta käytettäessä olkapään tähystysleikkauspotilailla hypotermisten poti-
laiden määrä oli alhaisempi verrattuna sähköllä lämpiävän patjan käyttöön leikkauksen 
aikana (13/47 vs. 32/44; p = 0,00002). 

 
Englantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)4 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 47 poti-
lasta) ja sähköllä lämpiävän patjan (40 °C, n = 44 potilasta) vai-
kutusta hypotermisten potilaiden määrään vähintään 60 minuut-
tia kestävässä olkapään tähystysleikkauksessa. Lämpötila mi-
tattiin nenänielusta toimenpiteen aikana viiden minuutin välein. 
Leikkaussalin lämpötila oli 21 °C +1 °C.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

   
 

Hypotermian ilmaantuvuus oli vähäisempää intraoperatiivisesti (24 % vs. 73,9 %) ja 
postoperatiivisesti (8 % vs. 56,5 %) niillä rintaontelon tähystysleikkauspotilailla, joilla 
käytettiin lämpöpuhallinta verrattuna niihin, joilla käytettiin lämpöä johtavaa ja sähköllä 
lämpiävää patjaa. Heidän ydinlämpötilansa oli myös toimenpiteen lopussa harvemmin 
alle 36,0 °C verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin lämpöä johtavaa ja sähköllä lämpiävää 
patjaa (2/25; 8 % vs.13/23; 56,5 %; p < 0,001).  

  
Saksalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)5 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 30 potilasta) ja 
sähköllä lämpiävän patjan (39 °C, jonka lisäksi molemmat jalat 
oli peitelty 42 °C jalkapeitteillä, n = 30 potilasta) vaikutusta in-
traoperatiivisen ja postoperatiivisen hypotermian ilmaantuvuu-
teen potilailla, joille tehtiin rintaontelon tähystysleikkaus. Lämpö-
tila mitattiin kielen alta ennen leikkausta elektronisella lämpömit-
tarilla. Induktiosta leikkauksen loppuun nenänielun lämpötilat 
mitattiin 15 minuutin välein käyttäen lämpötila-anturia, joka työn-
nettiin 8 cm:n syvyyteen nenänieluun alemman nielukäytävän 
kautta. Leikkaussalin lämpötila oli 19 °C.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 

 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin resistiivinen lämmitys ehkäisemään intraoperatii-
vista hypotermiaa (SMD -0,31 °C; 95 % CI -0,54–-0,07; Z = 2,57; p = 0,01; I2 = 0 %). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä6 (n = 5 
RCT) verrattiin resistiivisen lämmityksen (n = 143 potilasta) ja 
lämpöpuhaltimen (n = 139 potilasta) vaikutusta tahattoman in-
traoperatiivisen hypotermian ehkäisyyn elektiivisillä leikkauspo-
tilailla usealla kirurgian erikoisalalla intraoperatiivisen hoidon ai-
kana. Leikkaussalien lämpötilat olivat 22–24 °C ja potilaan ydin-
lämpötila oli mitattu joko infrapunalämpömittarilla tärykalvolta tai 
ruokatorvesta. Tutkimukset oli toteutettu Japanissa (n = 4) ja 
Isossa-Britanniassa (n = 1).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
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Hypotermian postoperatiivinen ilmaantuvuus oli vähäisempää niillä vatsan tai rintaon-
telon tähystysleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta verrattuna niihin, joilla 
käytettiin lämpösäteilijää (p < 0,001). Potilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, pos-
toperatiivinen ydinlämpötila oli korkeampi kuin potilailla, joilla käytettiin lämpösäteilijää: 
heräämöön tultaessa (mean 35,52 °C; SD 0,71 °C vs. 35,04 °C; 0,58 °C), 30 minuutin 
kuluttua (35,89 °C; 0,66 °C vs. 35,34 °C; 0,58 °C), 60 minuutin kuluttua (36,23 °C; 0,48 
°C vs. 35,55 °C; 0,58 °C), 120 minuutin kuluttua (36,52 °C; 0,29 °C vs. 36,07 °C; 0,40 
°C), 150 minuutin kuluttua (36,52 °C; 0,25 °C vs. 36,23 °C; 0,26 °C ) ja 180 minuutin 
kuluttua (36,54 °C; SD 0,22 °C vs. 36,34 °C; 0,20 °C).  
 

Taiwanilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)7 tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta postoperatii-
viseen uudelleenlämpiämiseen potilailla, joille oli tehty suuri vat-
san tai rintaontelon leikkaus. Interventioryhmää lämmitettiin läm-
pöpuhaltimella (43 °C) intra- ja postoperatiivisesti (n = 64). Kont-
rolliryhmällä oli lämmitetyt puuvillapeitot intraoperatiivisesti ja 
postoperatiivisesti käytettiin kahta lämpösäteilijää ylä- ja alavar-
talolla (n = 63). Ydinlämpötila mitattiin ruokatorvesta leikkauksen 
aikana. Pre- ja postoperativinen lämpötila mitattiin infrapunaläm-
pömittarilla tärykalvolta. Leikkaussalin lämpötila oli 20–22 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Hypotermian raja oli 36 astetta, leikkaustyyppi vai-
kutti lämmitysmenetelmän sijaintiin. 

 

 

Hypotermian ilmaantuvuus oli vähäisempää niillä rintarauhasleikkauspotilailla, joilla 
käytettiin lämpökompressiolaitetta perioperatiivisesti verrattuna niihin, joilla käytettiin 
lämpöpuhallinta (16,7 % vs. 72,0 %; p = 0,001). Lämpökompressiolaitteella lämmite-
tyllä paikalla (polvitaive tai jalkapohja) ei ollut eroa. 

 
Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)8 tutkittiin lämpökompressiolaitteen (prototyyppi, 
joka lämmittää jalkapohjaa ja polvitaivetta) vaikutusta periopera-
tiiviseen ydinlämpötilaan ja hypotermian esiintyvyyteen potilailla, 
joille tehtiin rintarauhaskirurginen toimenpide. Vaiheessa I inter-
ventioryhmän potilaat (n = 18) lämmitettiin käyttäen lämpökomp-
ressiolaitetta ja kontrolliryhmän potilaat (n = 18) lämmitettiin 
käyttäen lämpöpuhallinta. Vaiheessa II interventioryhmän poti-
laat lämmitettiin edelleen käyttäen lämpökompressiolaitetta, 
mutta lämmitettävä paikka vaihteli: yhdeksää potilasta lämmitet-
tiin lämpökompressiolaitteella polvitaipeista ja yhdeksää poti-
lasta lämmitettiin lämpökompressiolaitteella jalkapohjista. Läm-
pötila mitattiin preoperatiivisesti infrapunalämpömittarilla tärykal-
volta, kahdesti intraoperatiivisesti ruokatorvesta ja postoperatii-
visesti infrapunalämpömittarilla tärykalvolta. Leikkaussalin läm-
pötila oli 21–23 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkittu lämmitysmenetelmä oli prototyyppi. 
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➢ potilaan lämmittäminen lämpöpuhaltimella ylläpitää ydinlämpötilaa tehok-
kaammin tai ainakin yhtä tehokkaasti kuin air-free-menetelmät. (A) 
 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin lämpöä säteilevä laite ylläpitämään leikkauspoti-
laiden intraoperatiivista ydinlämpötilaa (MD 0,16 °C; 95 % CI -0,01–0,33; Z = 1,89; p = 
0,06; I2 = 19 %).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä9 (n = 23 
RCT) tutkittiin ihon kautta lämmittävien menetelmien vaikutusta 
potilaan ydinlämpötilan hallinnassa. Meta-analyysiin otettiin mu-
kaan kolme tutkimusta, joissa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 
82 potilasta) ja lämpöä säteilevän laitteen (n = 79 potilasta) te-
hokkuutta ydinlämpötilan hallinnassa kolmella eri kirurgian eri-
koisalalla intraoperatiivisen hoidon aikana.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkijoiden mukaan, vaikka ydinlämpötilojen ero on 
tilastollisen merkitsevyyden rajalla, sen kliininen merkittävyys tu-
kee vahvasti lämpöpuhallinta. Kaikki kolme tutkimusta sisältyvät 
myös katsaukseen Nieh & Su 2016. Katsauksessa ei ollut mai-
nittu maita, joissa alkuperäistutkimukset oli tehty. 

 

 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin lämminvesikiertoinen patja ylläpitämään leikkaus-
potilaiden intraoperatiivista ydinlämpötilaa (SMD 0,966 °C; 95 % CI 0,531–1,400; Z = 
4,290; p < 0,001; I2 = 2,095 %). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä10 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Meta-analyysiin otettiin mukaan kolme 
tutkimusta, joissa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 46 potilasta) 
ja vesikiertoisen patjan (n = 46 potilasta) tehokkuutta periopera-
tiivisen hypotermian ehkäisyssä kahdella eri kirurgian erikois-
alalla intraoperatiivisen hoidon aikana. Tutkimukset oli toteutettu 
Englannissa, Japanissa ja Koreassa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimusten laatu oli kohtalainen.  

 
 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin itsestään lämpiävä peite ylläpitämään plastiikkaki-
rurgisten potilaiden ydinlämpötilaa (p < 0,0001).  

 
Norjalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)2 verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 65) ja itsestään lämpiä-
vän peiton (n = 47) vaikutusta intraoperatiiviseen ydinlämpöti-
laan plastiikkakirurgisilla potilailla. Ydinlämpötilan mittauksessa 
käytettiin zero-heat-flux-otsalämpömittaria. Lämpötila mitattiin 
ennen leikkausta ja kymmenen minuutin välein yleisanestesian 
alusta loppuun. Leikkaussalin lämpötila oli molemmilla ryhmillä 
24,4 °C (95 % CI 24,1–24,7; p = 0,93).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
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Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Molemmat menetelmät olivat riittämättömiä ennal-

taehkäisemään hypotermiaa.   

 
 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin itsestään lämpiävä peite ylläpitämään potilaiden 
ydinlämpötilaa elektiivisten polven ja lonkan primaarien tekonivelleikkausten lopussa 
(mean 36,2 °C; SD 0,5 vs. 35,9 °C; 0,6; p = 0,02) ja heräämössä (36,1 °C; 0,5 vs. 35,8 
°C; 0,6; p = 0,04).  

 
Hollantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)11 verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 43) ja itsestään lämpiä-
vän peiton (n = 43) vaikutusta intraoperatiiviseen ydinlämpöti-
laan polven ja lonkan primaareilla tekonivelleikkauspotilailla. 
Ydinlämpötila mitattiin SpotOn-mittarilla kymmenen minuutin vä-
lein. Esilämmittämiseen käytettiin BARRIER EasyWarm™ -lait-
teistoa. Leikkaussalin lämpötila oli 18,6 °C.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 9/11) 
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin sähköllä lämpiävä patja ylläpitämään elektiivisten 
leikkauspotilaiden ydinlämpötilaa leikkauksen lopussa (36,1 °C vs. 35,9 °C; p = 0,029).  

 
Isobritannialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)3 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 78 poti-
lasta) ja sähköllä lämpiävän patjan (40 °C, n = 81 potilasta) vai-
kutusta intraoperatiiviseen ydinlämpötilaan potilailla, joilla tehtiin 
yleisanestesiassa yli 30 minuuttia kestävä elektiivinen toimen-
pide. Potilaiden ydinlämpötilaa mitattiin anestesiainduktion jäl-
keen 15 minuutin välein ensimmäisen tunnin ajan, jonka jälkeen 
30 minuutin välein toimenpiteen loppuun asti sekä heräämössä. 
Ydinlämpötila mitattiin ennen anestesiaa ja heräämössä tempo-
raalisesti ja induktion jälkeen ruokatorvesta. Leikkaussalin läm-
pötila oli säädetty 20–22 °C:seen.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 7/11) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Lämmittäminen aloitettiin eri vaiheessa (sähköllä 
lämpiävä patja heti potilaan tullessa, lämpöpuhallinpeitto peitte-
lyiden jälkeen). Lämpöpuhallinpeiton mallia ei ollut standardoitu. 

 
 

Lämpöpuhallin oli tehokkaampi kuin sähköllä lämpiävä patja ylläpitämään elektiivisten 
olkapään tähystysleikkauspotilaiden ydinlämpötilaa 60 minuutin jälkeen leikkauksen al-
kamisesta (mean 35,9 °C; SD 0,5 °C vs. 35,7 °C; 0,5 °C; p = 0,025) ja 90 minuutin 
jälkeen leikkauksen alkamisesta (36,1 °C; 0,5 °C vs. 35,6 °C; 0,5 C; p < 0,001).  

 
Englantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)4 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 47 poti-
lasta) ja sähköllä lämpiävän patjan (40 °C, n = 44 potilasta) vai-
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kutusta intraoperatiiviseen lämpötilaan potilailla, joille tehtiin vä-
hintään 60 minuuttia kestävä olkapään tähystysleikkaus. Läm-
pötila mitattiin nenänielusta toimenpiteen aikana viiden minuutin 
välein. Leikkaussalin lämpötila oli 21 °C (SD 1 °C).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

  

 

Lämpöpuhallinta käytettäessä rintaontelon tähystysleikkauspotilailla ydinlämpötilan 
laskua ilmeni vähemmän verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin lämpöä johtavaa ja säh-
köllä lämpiävää patjaa (6/25; 24 % vs. 17/23; 73,9 %; p < 0,001).  
 

Saksalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)5 verrattiin lämpöpuhallinpeiton (43 °C, n = 30 potilasta) ja 
sähköllä lämpiävän patjan (39 °C sekä lisäksi molemmat jalat oli 
peitelty 42 °C jalkapeitteillä, n = 30 potilasta) vaikutusta intraope-
ratiiviseen lämpötilaan potilailla, joille oli tehty rintaontelon tähys-
tysleikkaus. Tutkimuksessa seurattiin alle 36,0 °C:n ydinlämpö-
tilan esiintyvyyttä. Lämpötila mitattiin kielen alta ennen leik-
kausta elektronisella lämpömittarilla. Induktiosta leikkauksen 
loppuun nenänielun lämpötilat mitattiin 15 minuutin välein käyt-
täen lämpötila-anturia, joka työnnettiin 8 cm:n syvyyteen nenä-
nieluun alemman nielukäytävän kautta. Leikkaussalin lämpötila 
oli 19 C.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Lämpöpuhallin ja lämminvesikiertoinen peite olivat yhtä tehokkaita ylläpitämään leik-
kauspotilaiden ydinlämpötilaa (SMD -1,186 °C; 95 % CI -3,774–1,402; Z = 0,898; p = 
0,369; I2 = 96,73; p < 0,001) 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä10 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Meta-analyysiin otettiin mukaan kolme 
tutkimusta, joissa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 63 potilasta) 
ja vesikiertoisen peitteen (n = 58 potilasta) tehokkuutta ehkäistä 
perioperatiivista hypotermiaa kahdella eri kirurgian erikoisalalla 
intraoperatiivisen hoidon aikana. Tutkimuksista kaksi oli toteu-
tettu Amerikassa ja yksi Italiassa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimusten laatu oli heikko. Tutkimuksissa oli 
merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tuloksen luotetta-
vuutta. Kaksi tutkimusta sisältyy myös katsaukseen Galvao ym. 
2010. 
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Lämpöpuhallin ja lämpöä säteilevä laite olivat yhtä tehokkaita ylläpitämään leikkauspo-
tilaiden intraoperatiivista ydinlämpötilaa (SMD -0,253 °C; 95 % CI -1,054–0,547; Z = -
0,620; p = 0,535; I2 = 82,458 %; p = 0,003). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissa11 (n = 29 
RCT) oli tutkittu lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen 
hypotermian ehkäisyssä. Meta-analyysiin otettiin mukaan kolme 
tutkimusta, joissa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 81 potilasta) 
ja lämpöä säteilevän laitteen (n = 77 potilasta) tehokkuutta pe-
rioperatiivisen hypotermian ehkäisyssä kolmella eri kirurgian eri-
koisalalla intraoperatiivisen hoidon aikana. Tutkimuksista kaksi 
oli toteutettu Uudessa-Seelannissa ja yksi Australiassa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimusten laatu oli heikko. Tutkimuksissa oli 
merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tuloksen luotetta-
vuutta. Kaikki kolme tutkimusta sisältyvät myös katsaukseen 
Galvao ym., 2010.   

 

 

Lämpöpuhallin ja air-free-lämmitysmenetelmät olivat yhtä tehokkaita ylläpitämään te-
konivelleikkauspotilaiden ydinlämpötilaa intraoperatiivisesti (WMD 0,058 °C; 95 % CI -
0,10–0,22; p = 0,475) ja postoperatiivisesti (WMD -0,043 °C; 95 % CI -0,32–0,23; p = 
0,758). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä11 (n = 6 
RCT) tutkittiin air-free-lämmitysmenetelmien (resistiivinen läm-
mitys, itselämpiävä peitto, lämminvesikiertoinen patja, sähköllä 
lämpiävä patja, VitalHEAT, n = 203 potilasta) tehokkuutta pe-
rioperatiivisen hypotermian ehkäisemisessä verrattuna lämpö-
puhaltimeen (n = 189 potilasta) tekonivelleikkauksen (0, 30, 60, 
90 ja 120 minuuttia leikkauksen alusta) ja postoperatiivisen hoi-
don aikana. Tutkimukset oli toteutettu Hollannissa, Italiassa, Kii-
nassa, Koreassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: Otoskoko oli pieni meta-analyysiin.  

 
 

Lämpöpuhallin ja itselämpiävä peitto olivat yhtä tehokkaita ylläpitämään elektiivisten 
leikkauspotilaiden ydinlämpötilaa intraoperatiivisesti (mean 35,89 °C; SD 0,82 °C vs. 
35,74 °C; 0,77 °C; p = 0,76).  

 
Australialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)12 verrattiin intraoperatiivisen hoitovaiheen aikana 
itselämpiävän peiton (The Barrier® EasyWarm®) tehoa hypoter-
mian ehkäisyssä lämpöpuhallinpeittoon potilailla, joille tehtiin yli 
tunnin kestävä elektiivinen avoin tai laparoskooppinen toimen-
pide. Interventioryhmän (n = 19) potilaat lämmitettiin itselämpiä-
vällä peitolla ja kontrolliryhmän (n = 20) potilaat lämpöpuhalti-
mella (42 °C). Itselämpiävä peitto laitettiin ylä- ja alavartalolle 
ennen peittelyjä 30 minuutin aktivoinnin jälkeen ja lämpöpuhallin 
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asetettiin alavartalolle ennen leikkausalueen valmistelua ja kyt-
kettiin päälle peittelyiden jälkeen. Lämpötila mitattiin nenänie-
lusta. Leikkaussalin lämpötilat eivät eronneet ryhmien välillä 
(20,01 °C ±1,29 vs. 19,68 °C ±1,09; p = 0,23).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)   
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: EasyWarm® itselämpiävää peittoa käytettiin sekä 
ylä- että alavartalolla, mutta lämpöpuhallinta vain alavartalolla.  

 
 

Haimaleikkauspotilaiden, joilla käytettiin lämpöpuhallinta postoperatiivisesti, ydinläm-
pötilassa ei ollut eroa verrattuna niihin, jotka suorittivat postoperatiivisia liikuntaharjoi-
tuksia tai joilla käytettiin puuvillapeittoja (p > 0,05). Sen sijaan iholämpö oli korkeampi 
lämpöpuhallinta käytettäessä koko postoperatiivisen vaiheen ajan verrattuna niihin po-
tilaisiin, joilla käytettiin puuvillapeittoa (p < 0,05). Lisäksi liikuntaharjoituksia suoritta-
neilla potilailla iholämpötila oli korkeampi 7, 8, 9 ja 10 tunnin kohdalla verrattuna niihin, 
joilla käytettiin puuvillapeittoja (p < 0,05). 

  

Japanilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)13 tutkittiin lämpöpuhaltimella lämmittämisen vaikutusta 
postoperatiiviseen ydinlämpötilaan ja iholämpötilaan potilailla, 
joille oli tehty haimaleikkaus: interventioryhmä 1 (n = 17), läm-
pöpuhallin asetettu 38 °C; interventioryhmä 2 (n = 16), liikunta-
harjoitus: sarja ylä- ja alaraajojen harjoituksia, jotka suoritettiin 
sängyssä selkäasennossa; kontrolliryhmä (n = 16), puuvilla-
peitto postoperatiivisesti. Intraoperatiivinen lämmittäminen ta-
pahtui kaikissa ryhmissä lämpöpuhaltimella ja kaikki potilaat siir-
tyivät jatkohoitoon ydinlämpötilan ollessa vähintään 36 °C. Ydin-
lämpötilan ja iholämpötilan mittaus aloitettiin anestesian indukti-
osta ja jatkettiin 12 tunnin ajan postoperatiivisesti. Lämpötilan 
mittauspisteet: ennen anestesian induktiota, toimenpiteen ai-
kana, toimenpiteen lopuksi, extubaation jälkeen, leikkaussalista 
lähtiessä, osastolle saapuessa, 15, 30 ja 45 minuutin kohdalla 
osastolle saapumisesta, jonka jälkeen tunnin välein 12 tuntiin 
asti. Ydinlämpötilan mittaamiseen käytettiin SpotOn lämmönmit-
tausta. Leikkaussalin lämpötila oli säädetty 24–26 °C:seen.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen  
Kommentti: Tutkimukseen osallistui ainoastaan haimaleikkaus-
potilaita. Leikkaustyypin vaikutus lämpötilamuutoksiin, interven-
tioprotokollat eivät olleet tarkasti kontrolloituja. 

 
 

Lämminvesikiertoinen peite oli tehokkaampi kuin lämpöpuhallin ylläpitämään leikkaus-
potilaiden intraoperatiivista ydinlämpötilaa (-0,73 °C; 95 % CI -1,51–0,05; Z = 1,83; p = 
0,07; I2 = 97 %; p < 0,00001).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä9 (n = 23 
RCT) tutkittiin ihon kautta lämmittävien menetelmien vaikutusta 
potilaan ydinlämpötilan hallintaan. Meta-analyysiin otettiin mu-
kaan neljä tutkimusta, joissa oli verrattu lämminvesikiertoisen 
peitteen (n = 97 potilasta) ja lämpöpuhaltimen (n = 101 potilasta) 
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tehokkuutta ydinlämpötilan hallintaan kolmella eri kirurgian eri-
koisalalla intraoperatiivisen hoidon aikana. Tutkittavia oli 198.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Tutkijoiden mukaan, vaikka ydinlämpötilojen väli-
nen ero on tilastollisen merkitsevyyden rajalla, ero on kliinisesti 
merkittävä ja tukee siten lämminvesikiertoista peitettä. Tutki-
muksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tulok-
sen luotettavuutta. Kaksi tutkimusta sisältyy myös katsaukseen 
Nieh & Su, 2016. Katsauksessa ei mainita maita, joissa alkupe-
räistutkimukset oli tehty. 

 
 

Lämminvesikiertoinen intraoperatiivinen lämmitysjärjestelmä oli tehokkaampi kuin läm-
pöpuhallin ylläpitämään elektiivisten leikkauspotilaiden ydinlämpötilaa (ensimmäinen 
intraoperatiivinen lämpö: mean 36,26 °C; SD 0,61 °C vs. 35,95 °C; 0,46 °C; p = 0,02; 
matalin intraoperatiivinen lämpö: 36,01 °C; 0,58 °C vs. 34,89 °C; 0,76 °C; p < 0,001; 
lämpö leikkauksen loputtua: 36,47 °C; 0,51 °C vs. 35,17 °C; 0,75 °C; p < 0,001; lämpö 
välittömästi potilaan saavuttua teho-osastolle: 36,35 °C; 0,44 °C vs. 35,07 °C; 0,78 °C; 
p < 0,001).  

 
Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa14 
verrattiin lämminvesikiertoisella lämmitysmenetelmällä (the Al-
lon ThermoWrap) ja lämpöpuhaltimella lämmittämisen yhteyttä 
ydinlämpötilaan potilailla, joille oli tehty katetriavusteinen läppä-
leikkaus (TAVR) yleisanestesiassa. Ryhmä I:n (n = 34) potilaita 
oli lämmitetty lämminvesikiertoista lämmitysmenetelmää (37 °C) 
apuna käyttäen ja ryhmä II:n potilaita (n = 46) oli lämmitetty läm-
pöpuhaltimella (43 °C). Ydinlämpötilaa oli tarkasteltu neljässä eri 
mittauspisteessä: intraoperatiivinen lämpö, matalin intraoperatii-
vinen lämpö, lämpötila leikkauksen loputtua sekä välittömästi 
potilaan saavuttua teho-osastolle. Lämpötila oli mitattu keuhko-
valtimosta.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/9) 
Näytön vahvuus: 3c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Kyseessä oli kehittämisprojekti, jonka heikkoutena 
oli retrospektiivinen aineiston keruu. Lämminvesikiertoinen läm-
mittäminen oli aloitettu heti, kun potilas oli siirtynyt leikkausta-
solle, mutta lämpöpuhallin oli käynnistetty vasta ihon desinfek-
tion ja leikkausalueen peittelyiden jälkeen. Ympäristön lämpöti-
laa ei ollut raportoitu. 

 
 

Lämpökompressiolaite oli tehokkaampi kuin lämpöpuhallin ylläpitämään elektiivisten 
rintarauhasleikkauspotilaiden ydinlämpötilaa (preoperatiivinen lämpö: 36,7 °C vs. 36,4 
°C; p < 0,001, intraoperatiivinen lämpö (vaihe I) 36,3 °C vs. 35,9 °C; p < 0,001, in-
traoperatiivinen lämpö (vaihe II) 36,6 °C vs. 36,2 °C; p < 0,001, postoperatiivinen 
lämpö: 36,8 °C vs. 36,5 °C; p < 0,001). 

 
Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)8 tutkittiin lämpökompressiolaitteen (prototyyppi, 
joka lämmittää jalkapohjaa ja polvitaivetta) vaikutusta periopera-
tiiviseen lämpötilaan ja hypotermian esiintymiseen potilailla, 
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joille tehtiin rintarauhaskirurginen toimenpide. Vaiheessa I inter-
ventioryhmän potilaat (n = 18) lämmitettiin käyttäen lämpökomp-
ressiolaitetta ja kontrolliryhmän potilaat (n =18) lämmitettiin käyt-
täen lämpöpuhallinta. Vaiheessa II interventioryhmän potilaat 
lämmitettiin edelleen käyttäen lämpökompressiolaitetta, mutta 
lämmitettävä paikka vaihteli: yhdeksää potilasta lämmitettiin 
lämpökompressiolaitteella polvitaipeista ja yhdeksää potilasta 
lämmitettiin lämpökompressiolaitteella jalkapohjista. Lämpötila 
mitattiin preoperatiivisesti infrapunalämpömittarilla tärykalvolta, 
kahdesti intraoperatiivisesti ruokatorvesta ja postoperatiivisesti 
infrapunalämpömittarilla tärykalvolta. Leikkaussalin lämpötila oli 
21–23 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkittu lämmitysmenetelmä oli prototyyppi. 
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