Paleltumavammapotilaan hoitoprotokolla
HUS 27.2.2016
Paleltumavammaprotokollan tarkoituksena on parantaa paleltumavammapotilaiden ennustetta ja
vähentää amputaatioita.
Paleltumavammapotilaiden alkuhoito tapahtuu Töölön sairaalan tapaturma-asemalla
plastiikkakirurgisina potilaina. Jatkohoitopaikka määräytyy potilaan jatkohoitotarpeen mukaan:




Trombolyysihoitoa tarvitseva potilas hoidetaan Meilahden röntgenosastolla ja
trombolyysin jälkeen Meilahden sairaalan teho-osastolla 20 (1-2vrk) minkä
jälkeen potilas siirretään jatkohoitoon Jorvin sairaalaan
Palovammakeskukseen.
Pelkkää iloprostolihoitoa saavat potilaat hoidetaan Jorvin sairaalan
Palovammakeskuksessa.

A) Paleltumavamman alkuhoito tapaturma-asemalla:
1. Välittömästi potilaan saapuessa aloitetaan paleltuneen raajan/raajojen lämmitys vesihauteessa
+38- +42°C 30 minuuttia
HUOM! tärkeä aloittaa heti koska tämä toimenpide voi pelastaa raajan tai poistaa
trombolyysitarpeen!
2. Annetaan tetanus -tehoste, jos rokotus ei varmuudella ole voimassa.
3. Verikokeet: PVK, CRP, Na, K, Krea, CK, myoglobiini, X-veri, Hyyttek (8665) (maksa-arvot ja
muut verikokeet tarpeen mukaan) välittömästi paleltumavamman toteamisen jälkeen. Ellei Hkr ole
alle 30% ja trombosyytit alle 50 x109/l eikä ole verenvuotoa tai vakavan verenvuodon anamneesia
ASA:n 100 mg x 1 voi aloittaa. Myös pitkävaikutteinen nitro (Ormox 10 mg x 1-3) on
vasoldilataatiovaikutuksensa vuoksi paikallaan.
4. 30 min lämmityksen (vesiastiassa) jälkeen tehdään kliininen tutkimus (väri, tunto, rakkulointi,
vitaalireaktio)
Yhteys plastiikkakirurgikonsulttiin / -etupäivystäjään, jos raaja tai paleltuma-alue on
 Kalpea
 Tunnoton tai tunto on alentunut
 Rakkulointia
(yksikin oire riittää)
Tilanteen perusteella plastiikkakirurgietupäivystäjä arvioi paleltumavamman ja päättää
hoitolinjasta.
B) Plastiikkakirurgin toimintaohje:
5. Täydentävä Doppler -tutkimus plast. kir. konsultin/päivystäjän toimesta.
Paleltumavamma luokitellaan vaikeaksi, jos raaja tai paleltuma-alue on lämmityksen jälkeen:
 Kalpea







Tunnoton tai tunto on alentunut
Rakkuloi
Vamma alue ulottuu PIP-nivelen proksimaalipuolelle
Useita sormia / varpaita on paleltunut mutta vamma on distaalisempi
Doppler-signaali puuttuu phalanxin tyvitasolla tai siitä proksimaalisemmin

HUOM! Kuuluva doppler-signaali ei yksinään poissulje vaikea paleltumavamma diagnoosia.
6. Potilaalle aloitetaan ASA 100 mg x1 p.o.
7. Jos kyseessä vaikea paleltumavamma, ota yhteys Meilahden sairaalan toimenpideradiologiin
Kimmo Lappalaiseen ja/tai päivystävän radiologin kautta p. 74066
Alustavasti yhteys myös Meilahden teho-osasto M1 päivystäjään p. 60255 potilaan
jatkohoitopaikan järjestämiseksi, mikäli päädytään trombolyysiin. Jos trombolyysiä ei tehdä, potilas
EI tarvitse paikkaa Meilahden teho-osastolla.
8. Potilas siirtyy Meilahden päivystyspoliklinikalle odottamaan angiografiaan menoa. Ilmoitus
Meilahden päiv pkl p.60323.
Varmista että potilaasta on otettu tarvittavat lab.tutkimukset. Tutkimus Hyyttek (8665) oltava
ehdottomasti otettuna ja vastattuna ennen trombolyysiä. Konsultoi poikkeavasta tuloksesta aina
hyytymishäiriölääkäriä (09-47173841)
9. Välitön angiografia Meilahden röntgenosastolla (katso ystävällisesti ”Verisuonikirurginen
trombolyysiprotokolla”).
Huom! Munuaisten vajaatoiminta ja varjoaine!
10. Toimenpideradiologi on yhteydessä plastiikkakirurgipäivystäjään angiografialöydoksestä ja
plastiikkakirurgipäivystäjä tekee lopullisen hoitopäätöksen fibrinolyysihoidon aloittamisesta
(toimenpideradiologin kanssa tai toimenpideradiologin lausunnon perusteella).
Plastiikkakirurgin henkilökohtainen läsnäolo ei ole välttämätön fibrinolyysihoidon aloittamiselle.
11. Jos angiografiassa todetaan selvä tukos annetaan potilaalla valtimonsisäinen fibrinolyysi,
Actilyse® (alteplaasi), (tukoksen taso PIP-nivelen proksimaalipuolella tai peukalossa IP nivelen
proks.puol, ).
Juuri ennen fibrinolyysihoidon aloittamista annetaan myös vasodilaattoria yhytvaikutteinen i.a.
papaveriini laukaisemaan potentiaalinen vasospasmi. (Liuoksen vahvuus 50 mg/50 ml eli 1
mg/ml). Ruiskutetaan hitaasti annetaan 3 ml. Vaikutus kestää 20-40 minuuttia.
Fibrinolyysin vasta-aiheet:
Ehdottomat:








Yli 48h kylmäaltistuksesta
Todettu verenvuototaipumus (hyytymishäiriö, trombosytopenia ym.)
Merkittävä trauma, pään vamma tai suuri leikkaus <3 vk tai neurokirurginen leikkaus <1 kk
Aiempi aivoverenvuoto ajankohdasta riippumatta
Aivoinfarkti tai hoidettu SAV <6kk
Aivokasvain, AV-malformaatio, hoitamaton aivoverisuonen aneurysma
GI-vuoto <1 kk




Perusteltu epäily aortan dissektoitumasta
Tuoreet punktiot, joita ei voi komprimoida (esimerkiksi maksabiopsia tai lannepisto)

Suhteelliset:
 TIA <6kk
 Verenpaine edelleen yli 180/110 mmHg asianmukaisen lääkityksen jälkeen
 Antikoagulanttilääkitys hoitoannoksin (esimerkiksi varfariini, dabigatraani, rivaroksabaani,
apiksabaani)*
 Prasugreeli- tai tikagrelorihoito, erityisesti juuri latausannoksen saaneella
 Aktiivinen maha- tai pohjukaissuolen haavauma
 Pitkälle edennyt maksasairaus (maksakirroosi, portahypertensio)
 Raskaus tai synnytys <1vk
 Infektiivinen endokardiitti
 Toistuva paleltumis-sulamissykli
 Vaikea hypotermia
 Pitkittynyt elvytys
 Riittämätön ko-operaatio
* Ei suositella trombolyysiä ellei edellisestä lääkeannoksesta ole yli 24t. Aikaikkunan on oltava pitempi, jos potilaalla
on munuaisten vajaatoiminta.

Actilyse®-annostelu: Ensin bolus 5mg (kokonaisannos, voidaan jakaa eri raajoihin tasan) ja sitten
infuusio 1mg/t. Ks. liitteenä oleva ”Verisuonikirurgisen potilaan trombolyysi”. Pituus max. 12
tuntia.
Hepariini-infuusio aloitetaan samaan aikaan verisuonikirurgian ohjeen mukaan (liitteenä).
Mikäli plastiikkakirurgi ei ole henkilökohtaisesti paikalla, toimenpideradiologi täyttää
seurantakaavakkeen ”Verisuonikirurgisen potilaan trombolyysi”
Trombolyysipotilaat hoidetaan Meilahden sairaalaan teho-osastolla M1 valvontatasoisina potilaina.
Hoitavana kirurgina toimii päivystävä plastiikkakirurgi. Hätätilanteissa yhteys Meilahden
kirurgipäivystäjään (tai ’in extremis’ verisuonikirurgian päivystäjään) kunnes plastiikkakirurgi
paikalla.
Hoidon kesto on yleensä alle 24h (vuotoriskin lisääntyminen)
12. Kontrolliangiografia tehdään infuusion (12t) aloituksen jälkeen tai kliinisen tilanteen mukaan
jo aikaisemmin. Liuotushoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa ad. 48 tuntia. Angiografian jälkeen
potilaan siirto Jorvin sairaalaan Palovammakeskukseen joko valvontatasoiseksi tai
vuodeosastokuntoiseksi potilaaksi.
13. Klexane 40 mg x2 aloitetaan 2-4 tunnin kuluttua holkin poiston jälkeen.
14. Fibrinolyyihoidon jälkeen aloitetaan iloprosti-(Ilomedin®) infuusio (paitsi jos on täydellinen
responssi fibrinolyysista). Iloprosti aloitetaan aina siinäkin tapauksessa jos angiografialöydöksenä
on valtimospasmi ilman tukosta tai potilaalla on fibrinolyysille vasta-aihe.
Iloprosti-hoidon aikana potilaat hoidetaan Jorvin sairaalan Palovammakeskuksessa
valvontatasoisina.

Iloprosti infuusiohoito:
 Ilomedin® iv aloitus 0.5ng/kg/min
 Tämän jälkeen annosta suurennetaan noin 30 minuutin välein 0,5 ng/kg/min



kerrallaan korkeintaan annokseen 2,0 ng/kg/min
Jos esiintyy haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä ja pahoinvointia tai ei-toivottua
verenpaineen alenemista, infuusionopeutta on hidastettava, kunnes siedetty annos
löytyy. Jos haittavaikutukset ovat vaikeita, infuusio on keskeytettävä.

Infuusioaika 6 h /vrk 2-3 vrk ajan
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Seuranta hoidon aikana:
 Verenpaineen seuranta, mansettipaine 15 min välein ensimmäisten 2h ajan,
jatkossa x1/h
 Saturaatiomittaus ja hengitysfrekvenssin seuranta
 EKG monitorointi
 Raajojen lämpörajan seuranta ja lämmön mittaus
HUOM! Iloprosti hoidon vuoksi potilas ei tarvitse artteriakanyyliä eikä sentraalista ivreittiä.
Iloprostin vasta-aiheet:
 Raskaus ja imetys
 Merkittävä vuotoriski (esim. akuutti peptinen ulkus, trauma, kallonsisäinen
verenvuoto)
 Vaikea sepelvaltimotauti tai epästabiili rasitusrintakipu.
 Sydän- tai aivoinfarkti kuluneen puolen vuoden aikana
 Akuutti tai krooninen sydämen vajaatoiminta (NYHA II-IV)
 Vakavat rytmihäiriöt
15. Paleltumavammapotilaan jatkohoito trombolyysin tai iloprostihoidon jälkeen vuodeosastoilla
Lääkehoito:
 ASA 100mg x1 po



Klexane 40mg x2 sc painoon suhteutettuna (alle 50 kg 20 mg x 2, yli 100 kg
60 mg x 2)
 Herkästi Somac 40mg x1 mahansuojaksi
 Parasetamoli 1g x 3 (po/iv)
 Simvastatiini 10 mg
 Opiaatti lääkitys ja/tai alueelliset puudutukset kivunhoidoksi
 Ranne tai nilkkatasoa proksimaalisemmissa paleltumavammoissa
antibioottiprofylaksia (esim. kefuroksiimi).
Paikallishoito:
 Hemoragisten rakkuloiden revisio
 (Hopea-)polyuretaanisidokset (esim.Polymem® tupet, Mepilex Ag)
Laboratoriuotutkimukset:
 Ensimmäisen 2 vuorokauden ajan päivittäin pvk, Na, K, krea, CK, myoglobiini
ja poikkeavien hyytymistutkimusten seuranta
HUOM!
Muista sairaaloista paleltumavammapotilaiden hoidosta konsultoitaessa, suositellaan potilaan
lähettämistä arvioitavaksi Töölön tapaturma-asemalle tai Jorvin sairaalan päivystykseen, jos vamma
on vaikea. Muualla Suomessa potilaat tulee ohjata lähimpään sairaalaan, jossa on
angioradiologinen päivystysvalmius.
Päivystäjien puhelinnumeort: Hyytymishäiriöt 0947173841
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