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9. Potilaan lämpömukavuus 

 

Käytä aktiivista lämmitysmenetelmää perioperatiivisesti, sillä 
 
➢ lämmittäminen lisää potilaan kokemaa lämpötilaan liittyvää mukavuutta. (A) 
 

Elektiiviset leikkauspotilaat, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, olivat tyytyväisempiä läm-
pömukavuuteensa verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista lämpöeristystä (lämmi-
tetty tai lämmittämätön puuvillapeitto) (SMD 0,76; 95 % CI 0,29–1,24; p = 0,005; I2 = 
76,7 %; p < 0,0001). 
  

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 67 
RCT) tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta eh-
käistä tahattoman perioperatiivisen hypotermian komplikaati-
oita. Kymmenessä tutkimuksessa oli arvioitu lämpömukavuutta. 
Neljässä tutkimuksessa oli verrattu aktiivisen menetelmän (läm-
pöpuhallin käytössä, n = 171 potilasta) ja passiivisen lämpöeris-
tyksen (lämmitetty tai lämmittämätön puuvillapeitto, n = 193 po-
tilasta) vaikutusta potilaiden kokemaan lämpömukavuuteen. 
Lämpömukavuus oli arvioitu Likertin-asteikolla, jossa korkeat ar-
vot tarkoittivat suurempaa tyytyväisyyttä.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimuksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, 
mikä heikentää tuloksen luotettavuutta. 

 
 

Elektiiviset leikkauspotilaat, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, olivat tyytyväisempiä läm-
pömukavuuteensa verrattuna niihin, joilla käytettiin lämminvesikiertoista patjaa tai pei-
tettä (MD 1,00; 95 % CI 0,62–1,38). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 67 
RCT) tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta eh-
käistä tahattoman perioperatiivisen hypotermian komplikaati-
oita. Yhdessä tutkimuksessa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 
23) ja kiertävän lämminvesijärjestelmän (n = 23) vaikutusta po-
tilaiden kokemaan lämpömukavuuteen. Lämpömukavuutta oli 
arvioitu VAS-asteikolla 0–100 (0 = erittäin kylmä; 50 = lämpö-
neutraali; 100 = erittäin kuuma).   
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Elektiivisillä kirurgisilla potilailla, joilla käytettiin lämmitysmenetelmänä lämpöpuhal-
linta, lämpömukavuus parani tehokkaammin verrattuna niihin, joilla käytettiin passii-
vista lämpöeristystä (lämmitetty tai lämmittämätön puuvillapeitto), lämpösäteilylaitetta 
tai lämminvesikiertoista peitettä (OR 2,919; 95 % CI 1,293–6,588; p = 0,01). Vaikka 
yksi tutkimus osoitti, että lämminvesikiertoista peitettä käytettäessä lämpömukavuus 
olisi korkeampi lämpöpuhaltimen käyttöön verrattuna, kokonaisvaikutustestin tulos 
puoltaa lämpöpuhaltimen käyttöä (Z = 2,579; p = 0,010). 
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Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä2 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Seitsemässä tutkimuksessa verrattiin po-
tilaiden kokemaa lämpömukavuutta eri lämmitysmenetelmiä 
(lämpöpuhallin, lämpösäteilylaite, lämminvesikiertoinen peite) 
käytettäessä. Tutkimuksissa, jotka oli tehty Amerikassa (n = 3), 
Kanadassa (n = 2), Australiassa (n = 1) ja Uudessa-Seelannissa 
(n = 1), tutkittavia oli yhteensä 502.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Yksi tutkimus sisältyy myös katsaukseen Madrid 
ym. 2016. Lämpömukavuuden mittaamisasteikkoa ei ollut rapor-
toitu. 

 
 

Elektiivisillä rintarauhaskirurgisilla potilailla, joilla käytettiin lämpökompressiolaitetta, 
lämpömukavuus oli korkeampi kuin niillä potilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta sekä 
preoperatiivisesti (mean 1,1; SD 0,4 vs. -0,3; 0,2; p < 0,001) että postoperatiivisesti 
(0,8; 0,2 vs. -0,1; 0,2; p < 0,001). Lämpökompressiolaitteella lämmitetyllä paikalla (pol-
vitaive tai jalkapohja) ei ollut eroja.  

 
Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)3 verrattiin lämpökompressiolaitteen (prototyyppi) ja 
lämpöpuhaltimen vaikutusta rintarauhaskirurgisessa toimenpi-
teessä olleiden potilaiden lämpömukavuuteen. Tutkimus oli kak-
sivaiheinen. Vaiheessa I interventioryhmän potilaat (n = 18) läm-
mitettiin käyttäen lämpökompressiolaitetta ja kontrolliryhmän po-
tilaat (n = 18) lämmitettiin käyttäen lämpöpuhallinta. Vaiheessa 
II potilaat lämmitettiin edelleen käyttäen lämpökompressiolai-
tetta, mutta lämmitettävä paikka vaihteli: toisen ryhmän potilailla 
(n = 9) lämpökompressiolaitteella lämmitettiin polvitaipeita ja toi-
sen ryhmän potilailla (n = 9) lämpökompressiolaitteella lämmi-
tettiin jalkapohjia. Lämpömukavuutta mitattiin VAS-asteikolla, 
jossa –10 = epämukavan kylmää ja +10 = epämukavan lämmin).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1 c 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

  
 

Urologisten potilaiden kokema lämpötilaan liittyvä epämukavuus oli vähäisempää he-
räämöön tullessa niillä potilailla, joilla käytettiin lämmitettyjä huuhtelunesteitä kuin niillä 
potilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeittoa tai ei käytetty aktiivista lämmitystä (mean 
4,10 SD 0,54 vs. 4,76; 1,09 vs. 4,76; 0,94; F=3,94; p = 0,025).  

 

Eteläkorealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)4 verrattiin lämmitettyjen huuhtelunesteiden (37 °C, 
n = 21 potilasta) ja lämpöpuhallinpeiton (38 °C, n = 21 potilasta) 
vaikutusta urologisten potilaiden kokemaan lämpötilaan liitty-
vään epämukavuuteen. Kontrolliryhmässä olleilla (n = 21) ei ollut 
aktiivista lämmitystä käytössä. Potilaan kokemaa lämpötilaan 
liittyvää epämukavuutta arviointiin seitsenportaisella asteikolla, 
jossa korkeampi luku merkitsi suurempaa lämpöepämuka-
vuutta.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
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Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

  
 

Elektiivisten leikkauspotilaiden, jotka lämmitetiin itselämpiävällä peitolla vähintään 30 
minuuttia ennen anestesian aloitusta ja koko perioperatiivisen prosessin ajan, lämpö-
tilaan liittyvä mukavuus oli potilaiden arvioimana korkeampi verrattuna niihin, joilla käy-
tettiin passiivisista lämpöeristystä (lämmitetty puuvillapeitto) (preop. mean 60,41; SD 
10,21 vs. 51,78; 11,47; p < 0,001, heräämö 61,63; 14,14 vs. 52,90; 12,82; p < 0,001). 
  

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (RCT)5 tutkittiin 
itselämpiävän peitteen (The Barrier EasyWarm®) vaikutusta nii-
den potilaiden kokemaan lämpömukavuuteen, joille tehtiin 
yleisanestesiassa 30–120 minuuttia kestävä korva-, nenä- ja 
kurkkutautien toimenpide. Interventioryhmä (n = 122) käytti itse-
lämpiävää peitettä (42°C) ja kontrolliryhmä (n = 124) sai käyt-
töönsä lämmitetyn puuvillapeiton. Potilaat arvioivat lämpömuka-
vuutta VAS-asteikolla (0–100) ennen leikkaussaliin menoa ja en-
nen heräämöstä jatkohoitopaikkaan siirtoa. Tutkimus toteutettiin 
monikeskustutkimuksena (Belgia, Norja, Ruotsi ja Saksa). 
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 6/10)   
Näytön vahvuus: 1c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Mölnlycke Healthcare AB tuki tutkimusta taloudelli-
sesti. 

 

 

Elektiiviset päiväkirurgiset potilaat, joilla käytettiin esilämmittämisessä lämpöpuhallin-
pukua ja lämpöpuhallinta, arvioivat leikkaussaliin siirtyessään lämpömukavuutensa 
VAS-asteikolla (0–100) korkeammaksi verrattuna niihin, joilla lämpöpuhallinpukua käy-
tettiin ilman lämmittämistä (mean 60,9 vs. 50,4; p < 0,001). Lisäksi potilaat, joilla käy-
tettiin esilämmittämisessä lämpöpuhallinta, arvioivat kokonaislämpömukavuutensa 
korkeammaksi verrattuna niihin potilaisiin, joilla käytettiin lämpöpuhallinpukua ilman 
lämmittämistä (MD 6,6; 95 % CI 1,0–12,9; p = 0,02).   

 
Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)6 tutkittiin esilämmittämisen vaikutusta niiden poti-
laiden ydinlämpötilan uudelleen jakautumisen aiheuttamaan hy-
potermiaan, joille tehtiin yleisanestesiassa kestoltaan alle neljän 
tunnin päiväkirurginen toimenpide. Preoperatiiviseen valmistelu-
tilaan saapuessa interventioryhmän (n = 51) potilaat pukivat yl-
leen lämpöpuhallinpuvun (Mistral-Air Warming Suit). Lämpöpu-
hallin (Mistral-Air 43 °C) kytkettiin lämpöpuhallinpuvun alaosaan 
ja aloituksen jälkeen lämpötilaa säädettiin potilaan kokeman mu-
kavuuden perusteella. Kontrolliryhmä sai preoperatiiviseen val-
mistelutilaan saapuessaan käyttöönsä lämpöpuhallinpuvun 
(Mistral-Air Warming Suit) ilman lämmitystä lämpöpuhaltimella 
(n = 51). Molempien ryhmien potilaita lämmitettiin anestesian in-
duktion jälkeen lämpöpuhallinpuvun ylä- tai alaosaan kytketyn 
lämpöpuhaltimen avulla. Ympäristön lämpötilassa ei ollut eroa 
tutkittavien ryhmien välillä (mean 22,3 °C; SD 1,3 vs. 22,0 °C; 
1,1; p = 0,24). Lämpömukavuutta arvioitiin VAS-asteikolla (0–
100) neljässä aikapisteessä: potilaan saapuessa preoperatiivi-
seen valmistelutilaan, ennen anestesian induktiota, 15 minuuttia 
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leikkauksen jälkeen heräämössä sekä ennen jatkohoitoon siirty-
mistä.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 7/11) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: 37Company on antanut tutkimukselle taloudellista 
tukea. 

 
 

Neurokirurgiset leikkauspotilaat, joilla käytettiin postoperatiivisesti lämpöpuhallinta, ar-
vioivat lämpömukavuutensa VAS-asteikolla (0–10) korkeammaksi ensimmäisen tunnin 
aikana verrattuna niihin, joilla käytettiin puuvillapeittoa (mean 4,28 vs. 3,66; p = 0,026). 
Myös toisen ja kolmannen tunnin aikana lämpömukavuus oli korkeampaa lämpöpuhal-
timella lämmitetyillä potilailla verrattuna lämpöpeittoa käyttäneisiin potilaisiin, mutta 
erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  

  
Turkkilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)7 verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 32) ja puuvillapeiton (n = 
32) vaikutusta neurokirurgisten leikkauspotilaiden kokemaan 
postoperatiiviseen lämpömukavuuteen. Lämpömukavuutta arvi-
oitiin VAS-asteikolla (0–10).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)   
Näytön vahvuus: 1c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 

 
Elektiivisten selkäkirurgisten potilaiden, joilla käytettiin perioperatiivisena lämmitysme-
netelmänä lämpöä eristävää pukua, lämpömukavuudessa ei ollut eroa 15 minuuttia 
heräämöön saapumisen jälkeen (VAS mean 47,4 SD 14,3 vs. 51,2; 2,6; p > 0,05) ver-
rattuna potilaisiin, joilla käytettiin puuvillaista paitaa, peitettä sekä lämpöpuhallinta in-
traoperatiivisesti.  

 

Norjalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)8 verrattiin lämpöä eristävän puvun perioperatiivisen käy-
tön (n = 15) ja puuvillaisen paidan, peitteen ja lämpöpuhaltimen 
(43 °C tai 44 °C) yhdistelmän (n = 15) intraoperatiivisen käytön 
vaikutusta selkäkirurgisessa leikkauksessa olleiden potilaiden 
lämpömukavuuteen 15 minuuttia heräämön saapumisen jäl-
keen. Interventioryhmä käytti lämpöä eristävää pukua koko pe-
rioperatiivisen jakson ajan; vain leikkausalue paljastettiin pu-
vusta avattavan osion avulla. Kontrolliryhmä sai tavanomaisen 
puuvillaisen leikkausasun ja valmistelujen sekä induktion ajaksi 
puuvillaisen peiton ilman aktiivista lämmittämistä. Lämpöpuhal-
linpeite valittiin ja asetettiin toimenpiteen ja leikkaustason mu-
kaan. Puhallin käynnistettiin leikkausvalmistelujen jälkeen (Bair 
Hugger 43 °C tai Level 1 Snuggle Warm 44 °C) ja lämmitystä 
jatkettiin toimenpiteen loppuun asti tai kunnes potilaan ydin-
lämpö saavutti 37 °C. Käytetyt i.v.-nesteet esilämmitettiin (40 
°C) ennen annostelua molemmissa ryhmissä. Valmistelutilan 
lämpötila (mean 23,1 °C; SD 0,8 vs. 22,9 °C; 1,5; p > 0,05), leik-
kaussalin lämpötila (23,0 °C; 0,8 vs. 22,9 °C; 1,5; p > 0,05) tai 
heräämön lämpötila (23 °C vs. 23 °C; p > 0,05) ei eronnut tutkit-
tavien ryhmien välillä. Lämpömukavuutta arvioitiin VAS-as-
teikolla (0–100). Ensimmäiset mittaukset tehtiin interventioryh-
mässä 30 minuuttia eristävään pukuun pukeutumisen jälkeen ja 
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kontrolliryhmässä ennen esilääkityksen annostelua. Mittaukset 
toistettiin molemmissa ryhmissä 15 minuuttia heräämöön saa-
pumisen jälkeen.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)   
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: Tutkimusta ei ollut sokkoutettu, mikä on saattanut 
vaikuttaa leikkaussalihenkilökunnan toimintaan. Kontrolliryhmän 
potilailla käytetyt lämpöpuhaltimien mallit ja peitteet eivät olleet 
vakioituja. Telespro Finland Ltd tuki tutkimusta tarjoamalla läm-
pöä eristävät puvut ja 3M tarjoamalla lämmönmittausjärjestel-
män maksutta tutkimusryhmän käyttöön. 

 

 

Leikkauspotilaat, joilla oli käytetty heijastavaa peittoa hoidon pre- ja postoperatiivi-
sessa vaiheessa, arvioivat lämpömukavuutensa paremmaksi verrattuna potilaisiin, 
joilla ei käytetty heijastavaa peittoa (mean 4,2 SD; 1,0 vs. 3,9; 1,1; p = 0,01). Lämpö-
mukavuuspisteet olivat 14 % korkeammat (p = 0,004) heijastavaa peitettä käyttäneiden 
ryhmässä (80 % vs. 66 %).  

 

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa9 tutkittiin heijastavien 
peittojen pre- ja postoperatiivisen käytön yhteyttä leikkauspoti-
laiden kokemaan lämpömukavuuteen viisiportaisella Likert-as-
teikolla (Väittämä “Minulla oli liian kylmä.” 1 = vahvasti samaa 
mieltä, 5 = vahvasti eri mieltä). Ryhmän 1 (n = 134) potilailla ei 
käytetty heijastavia peittoja hoidon missään vaiheessa. Ryhmän 
2 (n = 188) potilailla käytettiin heijastavaa peittoa ennen- ja jäl-
keen leikkauksen.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/11) 
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
 
 

Elektiivisillä olkavarren leikkauspotilailla usean lämmitysmenetelmän käyttö ASPAN-
hoitoprotokollan mukaisesti lisäsi lämpömukavuutta (F = 17,00; p < 0,001) ja vähensi 
potilaiden kokemaa lämpötilaan liittyvää epämukavuutta (F = 32,18; p < 0,001) verrat-
tuna puuvillapeittoa käyttäneisiin potilaisiin. Lämpömukavuuspisteet olivat koeryhmällä 
korkeammat 15 minuuttia postoperatiivisen hoidon alettua (mean 40,96; SD 4,82 vs. 
31,24; 7,49; p < 0,001) ja heräämöstä lähtiessä (44,00; 4,12 vs. 35,32; 7,43; p < 0,001) 
verrattuna puuvillapeittoa käyttäneisiin potilaisiin. Potilaiden kokema lämpötilaan liit-
tyvä epämukavuus oli ASPAN-hoitoprotokollaa käyttäneillä vähäisempää 15 minuuttia 
postoperatiivisen hoidon alettua (mean 2,10; SD 0,49 vs. 3,40; 0,71; p < 0,001) ja he-
räämöstä lähtiessä (44,00; 4,12 vs. 35,32; 7,43; p < 0,001) verrattuna puuvillapeittoa 
käyttäneisiin potilaisiin. 

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)10 verrattiin ASPAN-hoitoprotokollan mukaista usean läm-
mitysmenetelmän (1. preoperatiivisen lämmön ollessa > 36 °C: 
sukat, turbaani ja lämmitetty (50 °C) puuvillapeitto, 2. jos lämpö 
oli < 36 °C, edellisten lisäksi lämpöpuhallinpeitto, 3. intraopera-
tiivisesti edellisten lisäksi lämpöpuhallinpeitto ja lämmitetyt i.v.-
nesteet, 4. postoperatiivinen hoito, kuten preoperatiivinen hoito) 
käytön vaikutusta potilaiden kokemaan lämpömukavuuteen (Li-
kert-asteikko 1–6, pisteet välillä 6–48, korkeammat pisteet ker-
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tovat paremmasta lämpömukavuudesta) ja lämpötilaan liitty-
vään epämukavuuteen (asteikko 1–5, jossa korkeammat pisteet 
kertovat suuremmasta lämpötilaan liittyvästä epämukavuu-
desta). Interventioryhmään osallistui 26 olkavarren leikkauspoti-
lasta. Kontrolliryhmään, joka sai käyttöönsä puuvillapeiton, osal-
listui 25 olkavarren leikkauspotilasta. Leikkaussalin lämpötila pi-
dettiin 20–24 °C välillä.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Selkäleikkauspotilaat, joilla käytettiin perioperatiivisen prosessin aikana lämmitettyjä 
sukkia sekä lämmitettyä puuvillapeittoa ja lämpöpuhallinta lämpötilan laskiessa alle 36 
°C:een, arvioivat postoperatiivisen lämpömukavuutensa korkeammaksi verrattuna nii-
hin, joilla käytettiin vain lämmitettyä puuvillapeittoa ja lämpöpuhallinta lämmön las-
kiessa alle 36 °C:een (mean 4,86; SD 0,13; 95 % Cl 4,62–5,13 vs. 3,08; 0,13; 95 % Cl 
2,82–3,33; F = 98,13; p < 0,001). 

  
Korealaisessa kvasikokeellisessa tutkimuksessa11 tutkittiin läm-
mitettyjen sukkien vaikutusta selkäleikkauspotilaiden kokemaan 
lämpömukavuuteen (Likert-asteikko 1–7) heräämöön saavuttua 
sekä 10, 20 ja 30 minuutin kuluttua. Sekä interventioryhmällä (n 
= 36) että kontrolliryhmällä (n = 36) käytettiin lämmitettyä puuvil-
lapeittoa ja lämpöpuhallinta, mikäli potilaan ruokatorvesta mi-
tattu intraoperatiivinen ydinlämpötila tai postoperatiivinen täry-
kalvolämpö infrapunamittarilla oli alle 36 °C.  

Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/9)   
Näytön vahvuus: 2c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 

 
Elektiiviset leikkauspotilaat, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, olivat yhtä tyytyväisiä läm-
pömukavuuteensa verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista lämpöeristystä (lämmi-
tetty tai lämmittämätön puuvillapeitto) (MD 1,13; p = 0,20; I2 = 97,0 %; p < 0,0001).  
  

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 67 
RCT) tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta eh-
käistä tahattoman perioperatiivisen hypotermian komplikaati-
oita. Kymmenessä tutkimuksessa oli arvioitu lämpömukavuutta. 
Kuudessa tutkimuksessa oli verrattu aktiivisen menetelmän 
(lämpöpuhallin käytössä, n = 177 potilasta) ja passiivisen läm-
pöeristyksen (lämmitetty tai lämmittämätön puuvillapeitto, n = 
159 potilasta) vaikutusta potilaiden kokemaan lämpömukavuu-
teen. Lämpömukavuus oli arvioitu VNS-asteikolla 0–100 (0 = pa-
hin kuviteltavissa oleva kylmyys; 50 = lämpöneutraali; 100 = sie-
tämättömän kuuma).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimuksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, 
joka heikentää tuloksen luotettavuutta.  
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Elektiiviset leikkauspotilaat, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, olivat yhtä tyytyväisiä läm-
pömukavuuteensa verrattuna niihin, joilla käytettiin sähkökäyttöistä peitettä tai eristä-
vää peitettä (MD 0,07; 95 % CI -0,21–0,35; p = 0,61) tai lämpösäteilylaitetta (MD 1,00; 
95 % CI -4,33–6,33; p = 0,71). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 67 
RCT) tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta eh-
käistä tahattoman perioperatiivisen hypotermian komplikaati-
oita. Kahdessa tutkimuksessa verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 
60 potilasta) ja sähkökäyttöisen peitteen tai eristävän peitteen (n 
= 60 potilasta) vaikutusta potilaiden kokemaan lämpömukavuu-
teen. Lämpömukavuus oli arvioitu VAS-asteikolla 0–100 (0 = 
erittäin kylmä; 50 = lämpöneutraali; 100 = erittäin kuuma). Yh-
dessä tutkimuksessa oli verrattu lämpöpuhaltimen (n = 29) ja 
lämpösäteilylaitteen (n = 30) vaikutusta potilaiden kokemaan 
lämpömukavuuteen. Lämpömukavuus oli arvioitu VAS-as-
teikolla 0–100 (0 = erittäin kylmä; 50 = lämpöneutraali; 100 = 
erittäin kuuma).   
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Yksi tutkimus (lämpösäteilylaite) sisältyy myös kat-
saukseen Nieh & Su 2016. 

 
 

Elektiiviset leikkauspotilaat, joita esilämmitettiin lämpöpuhaltimella, olivat tyytyväisem-
piä lämpömukavuuteensa esilämmityksen jälkeen, verrattuna niihin, joita ei esilämmi-
tetty (VAS mean 70 vs. 50; p < 0,001). Postoperatiivinen lämpömukavuus ei eronnut 
ryhmien välillä. 

 

Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)12 tutkittiin kymmenen minuutin esilämmittämisen vaiku-
tusta elektiivisten leikkauspotilaiden (laparoskooppinen kirurgia, 
vatsaelinkirurgia, ortopedinen kirurgia, pää- ja niskakirurgia 
sekä rintarauhaskirurgia) lämpömukavuuteen VAS-asteikolla (0 
= todella kylmä, 50 = neutraali, 100 = todella kuuma). Interven-
tioryhmän (n = 30) potilaita esilämmitettiin kymmenen minuuttia 
lämpöpuhaltimella (47 °C). Kontrolliryhmän potilaita (n = 30) ei 
esilämmitetty. Intra- ja postoperatiivisesti kaikkia potilaita lämmi-
tettiin lämpöpuhaltimella, jonka lämpöä säädettiin ydinlämmön 
muutosten mukaisesti.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 

Elektiiviset keuhkoleikkauspotilaat, joita esilämmitettiin lämpöpuhaltimella, olivat tyyty-
väisempiä postoperatiiviseen lämpömukavuuteensa verrattuna niihin, joilla ei käytetty 
esilämmitystä (mean 8,78; range 7,89–9,34 vs. 7,83; 6,88–9,03; p < 0,05). 

 

Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)13 tutkittiin esilämmittämisen vaikutusta videoavusteisten 
keuhkoleikkauspotilaiden arvioimaan lämpömukavuuteen 11-
portaisella Likert-asteikolla (0 = todella kylmä - 10 = kuuma) 1, 
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4, 8, 12, 24 ja 48 tunnin kuluttua leikkauksesta. Interventioryh-
män (n = 49) potilaita esilämmitettiin 30 minuuttia lämpöpuhalti-
mella (38 °C). Kontrolliryhmän potilaita (n = 49) ei esilämmitetty. 
Molempien ryhmien lämpötaloudesta huolehdittiin yhtenevin kei-
noin intra- ja postoperatiivisen hoidon vaiheessa. Leikkaussaliin 
tultaessa ylävartalolle asetettiin lämpöpuhallin (38 °C) ja käytetyt 
i.v.-nesteet olivat lämmitettyjä (38 °C).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Elektiiviset selkäleikkauspotilaat, joilla lämpöpuhallinpeitto sijaitsi ylävartalolla, olivat 
yhtä tyytyväisiä lämpömukavuuteensa postoperatiivisessa vaiheessa verrattuna niihin, 
joilla lämpöpuhallinpeite sijaitsi alavartalolla (korkeimpien lämpömukavuusarviointien 
ero p = 0,808; matalimpien lämpömukavuusarviointien ero p = 0,073). Potilaat olivat 
myös yhtä tyytyväisiä lämpötilanhallintaansa hoidon aikana (p = 0,485). 

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)14 tutkittiin lämpöpuhallinpeiton sijainnin vaikutusta elektii-
visten selkäleikkauspotilaiden postoperatiivisessa vaiheessa ko-
kemaan lämpömukavuuteen sekä tyytyväisyyteen lämpötilan-
hallinnasta hoidon aikana, kun selkäleikkauksen aikainen läm-
mittäminen oli toteutettu lämpöpuhallinpeitolla alavartalolla (n = 
58) tai ylävartalolla (n = 58). Potilaille asetettiin leikkaussaliin 
saapuessa lämmitetty puuvillapeitto koko vartalolle ja leikkaus-
asennon laittamisen jälkeen aloitettiin lämpöpuhallinpeittoläm-
mitys (potilaan ydinlämpötila < 36,5 °C: lämpöpuhallin 45 °C; po-
tilaan ydinlämpötila 36,5–37,5 °C: lämpöpuhallin 40 °C; potilaan 
ydinlämpötila > 37,5 °C: lämpöpuhallin pois päältä). Leikkaussa-
lin lämpötiloissa ei ollut eroa ryhmien välillä (mean 21,3 °C; SD 
0,94 °C vs. 21,3 °C; 0,95; p = 0,713). Lämpömukavuus arvioitiin 
postoperatiivisesti VAS-asteikolla 0–100 (0 = kylmin kuvitelta-
vissa oleva; 50 = miellyttävä; 100 = lämmin kuviteltavissa oleva). 
Tyytyväisyys lämpötilanhallintaan arvioitiin viisiportaisella Likert-
asteikolla (0 = erittäin tyytymätön; 1 = tyytymätön; 2 = neutraali; 
3 = tyytyväinen; 4 = erittäin tyytyväinen). Potilaat opetettiin käyt-
tämään arviointimittareita leikkausta edeltävänä päivänä osas-
tolla.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/12) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

  
 

Potilaiden kokema postoperatiivinen lämpömukavuus oli korkeampaa ryhmässä, jossa 
lämpöpuhallin oli ensin asetettu leikkauksen alussa 42 °C:seen ensimmäisen tunnin 
ajaksi ja sen jälkeen 38 °C:seen leikkauksen loppuajaksi (ryhmä LH) verrattuna poti-
laisiin, joilla lämpöpuhallin oli asetettu 42 °C:seen (ryhmä H; p < 0,05) tai joilla lämpö-
puhallin oli asetettu 38 °C:seen (ryhmä L; (p < 0,001).  

 
Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa15 
(RCT) tutkittiin laparoskooppisesti leikattujen ikääntyneiden po-
tilaiden (≥ 65 v) kokemaa lämpömukavuutta. Ryhmät erosivat 
toisistaan intraoperatiivisesti lämpöpuhaltimeen asetetun läm-
pötilan osalta: ryhmä L (38 °C, n = 63), ryhmä H (42 °C, n = 65) 
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ja ryhmä LH (42 °C ensimmäisen tunnin aikana ja sen jälkeen 
38 °C, n = 65) Toimenpiteen kesto oli vähintään 120 minuuttia. 
Lämpömukavuutta arvioitiin 11-portaisella Likert-asteikolla, 
jossa 0 = äärimmäisen kylmä ja 10 = todella kuuma.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/13) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
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