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8. Useiden lämmitysmenetelmien käyttö 
 

Käytä useiden aktiivisten lämmitysmenetelmien yhdistelmää, sillä 
 
➢ useiden aktiivisten lämmitysmenetelmien yhtäaikainen käyttö vähentää hy-

potermiaa. (A) 
 

Leikkauspotilailla, joilla käytettiin useita aktiivisia lämmitysmenetelmiä (lämpöpuhallin 
tai sähköllä lämpiävä patja ja lämmitetyt i.v.-nesteet) hypotermian ilmaantuvuus oli vä-
häisempää verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista lämpöeristystä (lämmittämätön 
tai lämmitetty puuvillapeitto) (MD 0,35; 95 % CI 0,07–0,64; p = 0,02; I2 = 91 %). 

  
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 25 
RCT) tutkittiin aktiivisten ja passiivisten lämmitysmenetelmien 
vaikutusta ehkäistä hypotermiaa laajoissa puudutuksissa tehtä-
vissä leikkauksissa. Viidessä tutkimuksessa oli tutkittu aktiivis-
ten yhtäaikaisten lämmitysmenetelmien (lämpöpuhallin tai säh-
köllä lämpiävä patja ja lämmitetyt i.v.-nesteet) ja passiivisen läm-
pöeristämisen (lämmittämätön tai lämmitetty puuvillapeitto) vai-
kutusta tahattomaan intraoperatiiviseen hypotermiaan kahdella 
eri kirurgian erikoisalalla. Tutkittavia oli yhteensä 1 020.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Katsauksessa ei eritelty potilasmääriä interventio- 
ja kontrolliryhmissä. Katsauksessa ei raportoitu, missä maissa 
alkuperäistutkimukset oli toteutettu eikä leikkaussalien lämpöti-
loja. Tutkimuksissa oli huomattava heterogeenisyys, mikä hei-
kentää tuloksen luotettavuutta. 

 
 

Useiden lämmitysmenetelmien käyttö elektiivisillä olkavarren leikkauspotilailla ASPAN-
hoitoprotokollan mukaisesti ehkäisi hypotermian ilmaantuvuutta verrattuna niihin, joilla 
käytettiin puuvillapeittoa. ASPAN-hoitoprotokollaan osallistuneiden potilaiden kehon 
lämpötila ei laskenut alle 36 °C:een perioperatiivisen hoitoprosessin aikana, sen sijaan 
52 %:lla potilaista, joilla käytettiin puuvillapeittoa, ilmeni hypotermiaa. Niillä potilailla, 
joilla käytettiin useita lämmitysmenetelmiä ASPAN-hoitoprotokollan mukaisesti, ydin-
lämpötilat pysyivät korkeampina koko perioperatiivisen hoitoprosessin ajan (F = 50,92; 
p < 0,001) verrattuna niihin, joilla käytettiin puuvillapeittoa: ydinlämpötila preoperatiivi-
sen vaiheen jälkeen mean 36,75 °C; SD 0,28 vs. 36,59 °C; 0,23; p = 0,36, intraopera-
tiivisen hoidon aikana leikkaussaliin tullessa 36,78 °C; 0,32 vs. 36,52 °C; 0,28; p = 
0,003, leikkauksen aikana 15 minuutin välein: 36,75 °C; 0,39 vs. 36,27 °C; 0,36; p < 
0,001; 36,67 °C; 0,35; 36,1 °C; 0,36; p < 0,001, 36,65 °C; 0,39 vs. 35,91 °C; 0,4; p < 
0,001; 36,68 °C; 0,46 vs. 35,8 °C; 0,4; p < 0,001, leikkauksen lopussa 36,89 °C; 0,55 
vs. 35,70 °C; 0,52; p < 0,001, heräämöön saavuttaessa 36,92 °C; 0,57 vs. 35,81; 0,51; 
p< 0,001, 15 minuutin kuluttua 36,95 °C; 0,50 vs. 35,9 °C; 0,51; p < 0,001, 30 minuutin 
kuluttua 36,93 °C; 0,49 vs. 36,05; 0,41; p < 0,001 ja heräämöstä lähtiessä 36,85 °C; 
0,43 vs. 36,23 °C; 0,23; p < 0001. 

 

Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)2 verrattiin ASPAN-hoitoprotokollan mukaista usean läm-
mitysmenetelmän (1. preoperatiivisen lämmön ollessa > 36 °C: 
sukat, turbaani ja lämmitetty (50 °C) puuvillapeitto, 2. jos lämpö 
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oli alle 36 °C, edellisten lisäksi lämpöpuhallinpeitto, 3. intraope-
ratiivisesti edellisten lisäksi lämpöpuhallinpeitto ja lämmitetyt 
i.v.-nesteet, 4. postoperatiivinen hoito, kuten preoperatiivinen 
hoito) käytön vaikutusta olkavarren leikkauspotilaiden ydinläm-
pötilaan ja hypotermian ilmaantuvuuteen. Interventioryhmään 
osallistui 26 olkavarren leikkauspotilasta. Kontrolliryhmään, joka 
sai käyttöönsä puuvillapeiton, osallistui 25 olkavarren leikkaus-
potilasta. Potilaiden lämpötila mitattiin infrapunalämpömittarilla 
tärykalvolta 15 minuutin välein odotustilaan saavuttua aina he-
räämöstä poistumiseen saakka. Leikkaussalin lämpötila pidettiin 
20–24 °C:een välillä.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus:1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Lämpöpuhallinpeiton ja lämmitettyjen i.v.-nesteiden yhdistelmä ehkäisi keisarileikkaus-
potilailla hypotermian ilmaantuvuutta, mutta verrattuna lämmitettyjen i.v.-nesteiden 
käyttöön ero ei ollut merkitsevä (0 % vs. 4 %; p = 0,31). Hypotermian ilmaantuvuus oli 
vähäisempää potilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeittoa ja lämmitettyjen i.v.-nestei-
den yhdistelmää tai pelkkiä lämmitettyjä i.v.-nesteitä verrattuna potilaisiin, joita ei läm-
mitetty aktiivisesti (0 % vs. 47 %; p = 0,009; 4 % vs. 47 %; p = 0,04).  

 
Italialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)3 tutkittiin lämmitysmenetelmien yhdistelmän vaikutusta 
keisarileikkauspotilaiden ydinlämpötilaan ja hypotermian il-
maantuvuuteen. Interventioryhmän 1 (n = 26) potilailla käytettiin 
lämmitettyjä i.v.-nesteitä (41 °C) sekä lämpöpuhallinpeitettä (43 
°C). Interventioryhmä 2 (n = 26) sai käyttöönsä lämmitetyt i.v.-
nesteet sekä lämpöpuhallinpeitteen huoneenlämpöisellä puhal-
luksella. Kontrolliryhmän (n = 26) potilaita ei lämmitetty aktiivi-
sesti (i.v.-nesteet huoneenlämpöisinä, lämmitin asennossa off ja 
lämpöpuhallinpeite huoneenlämpöisellä puhalluksella) ja heillä 
käytettiin puuvillapeitteitä normaalin käytännön mukaisesti. Kai-
kille potilaille annettiin 10 ml/kg infuusionestebolus ennen spi-
naalipuudutuksen laittoa ja potilaiden nesteiden lämmittäminen 
toteutettiin tutkimuksen ryhmäjaon mukaisesti. Ydinlämpötilan 
mittauksessa käytettiin zero-heat-flux-otsalämpömittaria (ZHF) 
potilaan saapuessa leikkaussaliin (baseline), viisi minuuttia spi-
naalianestesian aloituksesta, kymmenen minuutin välein leik-
kauksen aikana keisarileikkauksen loppuun asti sekä 30 minuut-
tia leikkauksen loppumisen jälkeen. Leikkaussalin lämpötiloissa 
ei ollut eroa ryhmien välillä (24,25 °C SD1,8 vs. 22,5 °C;0,4 vs. 
23,4 °C;1,4; p = 0,103).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
 

 
Normotermian ydintoiminnot (eng. bundle) -hoitoprotokollan käyttö elektiivisillä leik-
kauspotilailla ylläpiti ydinlämpötilaa yli 36 °C:eessa 31,5 %:lla potilaista koko periope-
ratiivisen hoidon ajan. 18,5 %:lla potilaista oli raportoitu ainakin yksi hypoterminen (< 
36 °C) lämpötila. Intraoperatiivista lämpötilaa ei ollut dokumentoitu 50 %:lla potilaista, 
muttei myöskään hypotermiaa perioperatiivisen hoitovaiheen aikana. 
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Intialaisessa interventiotutkimuksessa4, jossa käytettiin retro-
spektiivistä potilastietojen kartoitusta, tutkittiin vähentääkö nor-
motermian ydintoiminnot -hoitoprotokollan käyttö perioperatiivi-
sen hypotermian ilmaantuvuutta. Normotermian ydintoiminnot 
sisältää toimintaprotokollan perioperatiiviseen hoitoon. 

Preoperatiivinen hoito: potilailta mitattiin oraalinen lämpötila leik-
kausosastolle saapuessa (= preoperatiivinen lämpötila). Jos po-
tilaan lämpötila oli alle 36 °C, potilasta ei leikattu ennen kuin läm-
pötila oli yli 36 °C, ellei kyseessä ollut hätätilanne. Potilaan läm-
pömukavuus mitattiin. Näiden perusteella potilaan preoperatiivi-
nen lämmittäminen toteutettiin seuraavasti: 1) jos potilaan 
preoperatiivinen lämpötila oli 36–37,5 °C, potilailla käytettiin 
passiivisia menetelmiä: lämmitetty puuvillapeitto, sukat, pään-
suoja ja lämmitetty leikkauspaita sekä ihon paljastamisen rajoit-
taminen. Potilaita voitiin esilämmittää myös lämpöpuhaltimella, 
jos potilaalla ilmeni hypotermian oireita tai lämpöepämuka-
vuutta. 2) Jos potilas oli kuumeeton, hänen leikkauksensa ole-
tettu kesto oli vähintään tunti, hänellä oli kaksi tai useampi in-
traoperatiivisen hypotermian riskitekijä (Grade II-V, kombinoitu 
yleis- tai regionaalinen anestesia, leikkaus oli keskisuuri tai suuri 
tai riski kardiovaskulaarisiin komplikaatioihin), häntä lämmittiin 
lämpöpuhallinpeitolla (43 °C), lämmitetyillä i.v.-nesteillä, lämmi-
tetyillä huuhtelunesteillä tai lämmitetyllä ja kostutetulla hapella.  

Intraoperatiivinen hoito: preoperatiivisen arvioinnin perusteella, 
potilaalle suunniteltiin normotermian ydintoimintojen mukaiset 
yksilölliset menetelmät, jotta potilaan lämpötila säilyisi leikkauk-
sen aikana normotermisena. Anestesialääkäri valitsi kullekin po-
tilaalle parhaiten soveltuvan intraoperatiivisen lämpötilan mit-
tausmenetelmän.  

Postoperatiivinen hoito: potilaan lämpötila mitattiin postoperatii-
viseen yksikköön saapuessa. Jos lämpötila oli alle 36 °C, poti-
lasta lämmitettiin lämpöpuhaltimella ja lämpötilaa mitattiin 15 mi-
nuutin välein, kunnes lämpötila saavutti 36 °C:een. Sen jälkeen 
lämpöpuhallin sammutettiin ja potilaan lämpötilan oli pysyttävä 
normotermisenä 15 minuutin ajan ennen potilaan siirtoa jatko-
hoitoon. Jos potilaan lämpötila oli yli 36 °C, lämpötilaa mitattiin 
tunnin välein ja kysyttiin potilaan lämpömukavuudesta. Potilaan 
lämpötilan oli oltava yli 36 °C ennen siirtoa postoperatiivisesta 
yksiköstä seuraavaan hoitoyksikköön. 

Tutkimuksessa potilaiden (n = 200) tiedoista kerättiin intraope-
ratiivinen lämpötila leikkaussaliin saavuttua, 30, 60 ja 120 mi-
nuutin kuluttua sekä viimeinen dokumentoitu lukema leikkauk-
sen aikana. Lisäksi potilaan lämpötila mitattiin postoperatiivisen 
yksikköön saapuessa ja sieltä lähtiessä.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 6/11)  
Näytön vahvuus: 2d 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Anestesialääkärin valitsemia lämpötilan mittaus-
menetelmiä intraoperatiivisen hoidon aikana ei ollut raportoitu 
eikä postoperatiivisen yksikön lämpötilan mittausmenetelmää. 

 
 



Hotus-hoitosuositus: Aikuispotilaan normotermian  
ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana 

  Näytönastekatsaus 8 

 

➢ useiden aktiivisten lämmitysmenetelmien yhtäaikainen käyttö ylläpitää ydin-
lämpötilaa tehokkaammin kuin yksi aktiivinen lämmitysmenetelmä. (A) 

 
Leikkauspotilailla, joilla oli käytetty useita aktiivisia menetelmiä (lämpöpuhallin ja läm-
mitetyt i.v.-nesteet, lämpöpuhallin ja lämpösäteilijä tai lämpöpuhallin, lämmitetyt i.v.-
nesteet ja lämmitetty patja) ydinlämpötila säilyi leikkauksen lopussa paremmin verrat-
tuna passiiviseen lämpöeristykseen (puuvillapeitto) tai sen yhdistämiseen yhteen läm-
mitysmenetelmään (lämpöpuhallin tai lämmitetyt i.v.-nesteet) (ydinlämpötila 35,9–36,6 
ºC vs. 34,7–36,2 ºC). Koko perioperatiivisen prosessin aikaisella lämmittämisellä ei ol-
lut eroa pelkkään intraoperatiiviseen lämmittämiseen (ydinlämpötila 36,2–36,4 ºC vs. 
36,0–36,4 ºC). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä5 (n = 9 
tutkimusta, joista kuusi RCT-tutkimusta, kaksi kohorttitutkimusta 
ja yksi tapaus-verrokkitutkimus) tutkittiin ensisijaisesti kirurgisten 
infektioiden esiintyvyyttä ja toissijaisesti potilaiden ydinlämpöti-
lan normotermisena säilyttämistä koko perioperatiivisen hoito-
prosessin ajan yhdeksällä eri kirurgian erikoisalalla. Viidessä 
katsauksen tutkimuksessa oli verrattu potilaiden ydinlämpötilaa 
kuudella eri kirurgian erikoisalalla koko perioperatiivisen hoito-
prosessin ajan. Tutkittavia oli yhteensä 1 049 (useampi lämmi-
tysmenetelmä käytössä n = 523, passiivinen lämpöeristys ja yksi 
lämmitysmenetelmä käytössä n = 526). Ydinlämpötila oli mitattu 
navasta tai infrapunalämpömittarilla tärykalvolta ja alkuperäistut-
kimusten osalta ydinlämpötila leikkauksen lopussa oli raportoitu. 
Katsauksen tutkimukset oli toteutettu Yhdysvalloissa (n = 5), 
Isossa-Britanniassa (n = 2), Australiassa (n = 1) ja Kiinassa (n = 
1).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1b  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu. 

 
 

Lämpöpuhallinpeiton ja lämmitettyjen i.v.-nesteiden yhdistelmä säilytti keisarileikkaus-
potilaiden ydinlämpötilan korkeampana 25 minuuttia leikkaussaliin saapumisesta ver-
rattuna niihin, joilla käytettiin vain lämmitettyjä i.v.-nesteitä (36,8 °C SD 0,3 vs. 36,6 °C; 
0,3; p = 0,023) tai potilaisiin, joita ei lämmitetty aktiivisesti (36,8 °C; 0,3 vs. 36,4 °C; 0,4; 
p = 0,001). 35 minuuttia leikkaussaliin saapumisesta lämpöpuhallinpeiton ja i.v.-nestei-
den yhdistelmäryhmässä ydinlämpötila säilyi korkeampana verrattuna vain lämmitet-
tyjä i.v.-nesteitä saaneisiin (36,7 °C; 0,3 vs. 36,5 °C; 0,3; p = 0,025) ja potilaisiin, joita 
ei lämmitetty aktiivisesti (36,7 °C; 0,3 vs. 36,3 °C; 0,5; p < 0,001). Myös vain lämmitet-
tyjä i.v.-nesteitä saaneiden ydinlämpötila säilyi korkeampana verrattuna potilaisiin, joita 
ei lämmitetty aktiivisesti (36,5 °C; 0,3 vs. 36,3 °C; 0,5; p = 0,047). 45 minuuttia leik-
kaussaliin saapumisesta sekä lämpöpuhallinpeiton ja i.v.-nesteiden yhdistelmäryh-
mässä (36,7 °C; 0,3 vs. 36,2 °C; 0,3; p < 0,001) että vain lämmitettyjä i.v.-nesteitä 
saaneiden ryhmässä (36,5 °C; 0,3 vs. 36,2 °C; 0,3; p = 0,004) ydinlämpötila säilyi kor-
keampana verrattuna potilaisiin, joita ei lämmitetty aktiivisesti. 30 minuuttia leikkauksen 
jälkeen lämpöpuhallinpeiton ja i.v.-nesteiden yhdistelmäryhmässä ydinlämpötila säilyi 
korkeampana verrattuna vain lämmitettyjä i.v.-nesteitä saaneisiin (36,7 °C; 0,3 vs. 36,4 
°C; 0,3; p = 0,001) ja potilaisiin, joita ei lämmitetty aktiivisesti (36,7 °C; 0,3 vs. 36,2 °C; 
0,3; p < 0,001). Ydinlämpötila laski vähitellen perioperatiivisesti kaikissa ryhmissä, ja 
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lämpötilat erosivat merkittävästi kaikissa ryhmissä verrattaessa lämpötiloja leikkaussa-
liin saavuttaessa ja 30 minuuttia leikkauksen jälkeen (interventioryhmä 1: p = 0,045, 
interventioryhmä 2 ja kontrolliryhmä: p < 0,001). 

 
Italialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)3 tutkittiin lämmitysmenetelmien yhdistelmän vaikutusta 
keisarileikkauspotilaiden ydinlämpötilaan. Interventioryhmän 1 
(n = 26) potilailla käytettiin lämmitettyjä i.v.-nesteitä (41 °C) sekä 
lämpöpuhallinpeitettä (43 °C). Interventioryhmä 2 (n = 26) poti-
lailla käytettiin lämmitettyjä i.v.-nesteitä sekä lämpöpuhallinpei-
tettä huoneenlämpöisellä puhalluksella. Kontrolliryhmän (n = 26) 
potilaita ei lämmitetty aktiivisesti (i.v.-nesteet huoneenlämpöi-
sinä, lämmitin off-asennossa ja lämpöpuhallinpeite huoneen-
lämpöisellä puhalluksella) ja heillä käytettiin puuvillapeitteitä sai-
raalan normaalin käytännön mukaisesti. Kaikille potilaille annet-
tiin 10 ml/kg infuusionestebolus ennen spinaalipuudutuksen lait-
toa ja potilaiden nesteiden lämmittäminen toteutettiin tutkimuk-
sen ryhmäjaon mukaisesti. Ydinlämpötilaa mitattiin ZHF-mene-
telmällä potilaan saapuessa leikkaussaliin (baseline), viisi mi-
nuuttia spinaalianestesian aloituksesta, kymmenen minuutin vä-
lein leikkauksen aikana keisarileikkauksen loppuun asti ja 30 mi-
nuuttia leikkauksen loppumisen jälkeen. Leikkaussalin lämpöti-
loissa ei ollut eroa ryhmien välillä (22,5 °C SD 0,4 vs. 24,25 °C; 
1,8 vs. 23,4 °C; 1,4; p = 0,103).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 

 

Elektiivisessä tähystyksellisessä kohdunpoistoleikkauksessa olleilla potilailla, joilla 
käytettiin lämmitettävien peittojen lisäksi infuusionesteenlämmittimellä lämmitettyjä i.v.-
nesteitä, oli korkeampi intraoperatiivinen ydinlämpötila sekä 60 että 90 minuutin koh-
dalla verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin lämmitettävien peittojen lisäksi eristävää nes-
teenlämmitintä (60 min: mean 36,10 °C; SD 0,20 °C vs. 35,81 °C; 0,20 °C; p < 0,001 
ja 90 min 36,35 °C; 0,2 °C vs. 35,85 °C; 0,17 °C; p < 0,001). Eristävää nesteenlämmi-
tintä ja lämmitettyjä peittoja käytettäessä potilaiden ydinlämpötilat olivat korkeampia 
sekä 60 että 90 minuutin kohdalla verrattuna potilaisiin, joilla oli käytössä ainoastaan 
lämmitetty peitto (60 min: 35,81 °C; SD 0,20 °C vs. 35,62 °C; 0,18 °C; p < 0,001 ja 90 
min: 35,85 °C; 0,17 °C vs. 35,60 °C; 0,17 °C; p < 0,001).  

 
Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)6 verrattiin lämmitysmenetelmien vaikutusta elektiivisessä 
tähystyksellisessä kohdunpoistoleikkauksessa olleiden potilai-
den intraoperatiiviseen lämpötilaan. Kontrolliryhmän potilailla (n 
= 25) käytettiin ainoastaan lämmitettyjä peittoja (38 °C), inter-
ventioryhmän 1 potilailla (n = 25) käytettiin lämmitettyjen peitto-
jen (38 °C) lisäksi infuusionesteenlämmitintä, joka oli säädetty 
37 °C:seen ja interventioryhmä 2 potilailla (n = 25) käytettiin läm-
mitettyjen peittojen (38 °C) lisäksi toimenpiteessä eristävää nes-
teenlämmitintä, joka oli säädetty 37 °C:seen. Kaikki potilaat oli 
lämmitetty 38 °C:seen ennen siirtymistä leikkaussaliin. Lisäksi 
kaikki potilaat saivat leikkaussaliin saapuessaan 500 ml Ringer-
laktaattiliuosta ja sen jälkeen 500 ml gelatiiniliuosta. Ydinlämpö-
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tila mitattiin nenänielusta viisi minuuttia anestesiainduktion jäl-
keen sekä 30, 60 ja 90 minuuttia toimenpiteen aloituksesta. Leik-
kaussalin lämpötila oli 22–24 °C.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Kaikki potilaat esilämmitettiin 38 °C:seen lämmittä-
villä peitoilla ennen toimenpidettä. 

 
 

Avoimessa vatsaleikkauksessa oleilla potilailla, joilla käytettiin leikkauksen aikaiseen 
lämmittämiseen sekä lämpöpuhallinta että vesikiertoista patjaa, ydinlämpö säilyi nor-
motermian rajoissa paremmin verrattuna niihin potilaisiin, joilla käytettiin pelkkää läm-
pöpuhallinta (mean 36,1 °C; SD 0,41 vs. 35,9 °C; 0,53) riippumatta leikkaussalin läm-
pötilasta. Ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p = 0,139). 

 
Turkkilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)7 verrattiin lämpöpuhaltimen (43 °C) ja vesikiertoisen pat-
jan (38 °C) yhdistelmää (ryhmä I, n = 14) pelkkään lämpöpuhal-
timeen (38 °C) (ryhmä II, n = 14) intraoperatiivisen ydinlämpöti-
lan säilyttämisessä avoimesti vatsaleikatuilla potilailla. Molem-
mat ryhmät esilämmitettiin lämpöpuhallinpeitolla 30 minuuttia 
ennen leikkausta. Lämpötila mitattiin ennen ja jälkeen esilämmi-
tyksen infrapunakorvamittarilla, muutoin ruokatorvesta, tärykal-
volta ja iholta perifeerisesti. Ympäristön lämpötilassa ei ollut 
eroja ryhmien välillä.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
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