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Elvyttäen sairaalaan
Miksi kuljettaa elvyttäen? Kyseessä pitää olla sydänpysähdys,
jonka syy voidaan ensihoitolääkärin tekemän arvion mukaan
potentiaalisesti hoitaa vastaanottavassa sairaalassa.

N

ykyisissä elvytysohjeistuksissa (ERC)
korostetaan elvytykseen johtaneiden
syiden aktiivista etsimistä ja hoitamista. Päätös lähteä kuljettamaan potilasta
elvyttäen on monisyinen ja riippuvainen potilaasta, paikallisista olosuhteista, etäisyyksistä ja vastaanottavan sairaalan resursseista. Ei ole olemassa
selkeää näyttöä elvyttäen kuljettamisen eduista
rutiininomaisessa käytössä, mutta valikoiduissa
tapauksissa hyötyä on kuvattu. Tässä katsauksessa
esitetyissä tilanteissa päätös elvyttäen kuljettamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti. Mekaaniset
painantaelvytyslaitteet ovat käytännössä nykyään
edellytys tehokkaalle ja turvalliselle elvytykselle
kuljetuksen aikana. Yhteistyö ensihoidon ja vastaanottavan sairaalan välillä tulee olla saumatonta.
Ennakkoilmoituksen tekeminen hyvissä ajoin on
ensiarvoisen tärkeää viiveiden minimoimiseksi.

Mekaaniset painantaelvytyslaitteet

Elvytys on suoraviivaista ja algoritmien ohjaamaa toimintaa. Painanta- ja puhallustekniikka
on pysynyt samantapaisena jo vuosikymmeniä.
Viimeisimpien ohjeistuksien myötä on keskitytty
painantataukojen minimointiin ja elvytystapahtuman tehokkaampaan johtamiseen. (1,2)
Painantaelvytyslaitteiden käyttö on yleistynyt
Suomessa, ja käyttökokemuksia kerätään käyttöindikaatioiden pohdintaa varten. Elvytystilanteessa painantaelvytyslaitteen käyttäminen on
vaikuttanut elvytystapahtuman dynamiikkaan.
Laitetta käytettäessä huomio ei mene painannan
ja ventiloinnin jaksottamiseen, eikä painelijan
jaksamista tarvitse miettiä kuten perinteisessä
paineluelvytyksessä. Laitteen asentamisen jälkeen sen toimintaa tulee tarkkailla, arvioida painantasyvyyttä ja huolehtia, ettei painantakohta
muutu. Koneen tehdessä työtään se kuitenkin
vapauttaa ”henkistä resurssia” pohtimaan sydänpysähdykseen mahdollisesti johtaneita syitä
ja poissulkemaan ja hoitamaan ne, joihin pystyy
vaikuttamaan.
Tehokkaan ja laadukkaan painantaelvytyksen toteuttaminen liikkuvassa ambulanssissa on
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erittäin haastavaa. Lisäksi se on työturvallisuusriski. Mekaanisia painantaelvytyslaitteita alkaa
olla useiden sairaanhoitopiirien kenttäjohto- tai
lääkäriyksiköiden mukana. Niitä hankitaan myös
sairaaloihin mm. sydänangiosaleihin ja päivystysalueille. Niitä on suositeltavaa käyttää kuljetuksen
aikana, kuitenkin huomioiden, että kyseessä on
kone, jonka toimintaa pitää valvoa. Laitteiden
käyttäminen ei suuressa osassa tehdyistä tutkimuksista ole tuonut selvää hyötyä verrattuna manuaaliseen elvytykseen, mutta niiden käyttö ei ole
huonontanutkaan potilaiden selviytymistä. (2–7)
Osassa tutkimuksista laitteita käyttäen elvytetyt potilaat ovat selviytyneet huonommin kuin
perinteisesti elvytetyt (8). Yksi mahdollinen syy
tähän on laitteen paikalleen asentamisen aikainen painelutauko. Sen kesto pitää tietenkin saada
minimoitua, ja ainoa keino siihen on hioa elvytysprotokolla laitteen kanssa ja olla valmiina manuaaliseen paineluun tarpeen mukaan.

Hypotermiset potilaat

Tajuttoman alilämpöisen potilaan lämpötila tulee mitata ruokatorven alakolmanneksen alueelta, jotta se olisi luotettava. Syvästi hypotermisilla
potilailla (ydinlämpö alle 30 °C) on korkea riski
saada varomattoman liikuttelun laukaisema kammiovärinä. Hoidossa onkin varauduttava aloittamaan elvytystoimet välittömästi. Potilaiden elintoiminnot hidastuvat sitä enemmän, mitä syvempi
alilämpöisyys on. Tällöin tilanne saattaa muistuttaa elottomuutta, vaikka käynnissä olisikin vielä
perfusoiva rytmi. Syke voi olla erittäin harva,
mutta silti riittävä verenkierron ylläpitämiseksi.
Ultraäänitutkimuksesta voi olla hyötyä sydämen
pumppausfunktion määrittämisessä (2). Alilämpöisen potilaan pupillat voivat olla laajentuneet
ilman, että se olisi merkki huonosta ennusteesta.
Pisin dokumentoitu elvytys, josta potilas selviytyi neurologisesti täysin, kesti 6,5 tuntia (9). Alin
lämpötila, josta potilas on selviytynyt, on ollut
13,7 °C (10).
Jos potilas kaikesta käsittelyn varovaisuudesta huolimatta menee kammiovärinään, aloitetaan
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painelu-puhalluselvytys (PPE) tavalliseen tapaan.
Alilämpöisen potilaan rintakehä saattaa olla tavallista jäykempi, ja painelu tämän vuoksi vaikeampaa. Mekaanisen painelulaitteen varhainen käyttö voi olla hyödyllistä. Rintakehän jäykkyyden
vuoksi myös ventilointi voi olla hankalaa. Välitön
intubointi on perusteltua. Lämpötilan laskiessa
lääkkeiden sitoutuminen plasman proteiineihin
lisääntyy ja lääkevaikutus pienenee. Toisaalta
eliminaatio hidastuu ja vaikutusaika pitkittyy.
Jos ydinlämpö on alle 30 astetta, ei amiodaronia
tule käyttää. Ei-defibrilloitavissa rytmeissä (ASY
ja PEA) annetaan vain alkuadrenaliini. Käypä
hoito -suosituksen mukaisesti kammiovärinässä
voidaan defibrillaattorilla antaa yksi isku (ERC:n
suositusten mukaan kolme), ja sen jälkeen jatketaan elvytystä kaksi minuuttia. Jos kammiovärinä jatkuu, pidättäydytään defibrillaatioiskujen
antamisesta, kunnes potilas on saatu lämmitettyä
yli 30-asteiseksi. Ydinlämmön ollessa 30–35 °C
pidennetään amiodaronin annosteluväli kaksinkertaiseksi. Potilas kuljetetaan elvyttäen sairaalaan, jossa lämmittäminen sydän-keuhkokoneen
avulla on mahdollista (2). Mikäli mekaanista painelulaitetta ei ole käytössä ja painelijaresurssi on
rajallinen, voi painelua tauottaa. Kun ydinlämpö
on alle 28 °C tai ei ole tiedossa, PPE-jakso on viisi minuuttia, minkä jälkeen voi pitää korkeintaan
viiden minuutin painelutauon. Jos ydinlämpö on
alle 20 °C, PPE-jakso on viisi minuuttia ja painelutauko korkeintaan 10 minuuttia. (1, 11–12)

Sydäninfarktipotilaat

Sydäninfarkti on yleisin äkillisen elottomuuden
aiheuttaja. Tämän vuoksi ensihoidossa tavataan
usein akuutin sydäntapahtuman saaneita potilaita,
jotka menevät hoidon aikana elottomiksi. Elvytys
päästään tällöin yleensä aloittamaan viivytyksettä
ja kammiovärinä defibrilloimaan heti. Elvytystoimet toteutetaan normaalin kaavion mukaisesti.
Mahdollisimman tauottomaan paineluun pitää
kiinnittää erityistä huomiota. Varhainen intubointi on suositeltavaa, sillä silloin ei painelua tarvitse
tauottaa ventiloinnin ajaksi.
Toistuvasti kammiovärinään menevä potilas,
jolla arvioidaan lähtö- ja esitietojen perusteella
olevan mahdollisuuksia toipua, tulisi kuljettaa
mahdollisimman nopeasti sydänangiolaboratorioon sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen ja
mahdolliseen pallolaajennukseen. Matkallakin
defibrillaatiota kannattaa yrittää. (2,13–14)
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Valikoidut myrkytyspotilaat

Sydänlihaslaman ja sydänpysähdyksen aiheuttaneet myrkytykset ovat harvinaisia (15). Edellytyksenä intoksikaatiopotilaan kuljettamiseen
elvyttäen on, että vastaanottavassa sairaalassa on
tehohoitovalmius ja riittävä valikoima myrkytyksen aiheuttaneen lääkkeen vasta-ainetta.
Yleisimpiä intoksikaatioiden aiheuttajia ovat
alkoholi, opiaatit, trisykliset antidepressantit ja
erilaiset sekamyrkytykset. Sydänpysähdys johtuu
todennäköisimmin tajunnan aleneman aiheuttamasta hengityslamasta ja hengitysteiden tukkeutumisesta, jotka johtavat hypoksiaan. Suora sydänlihaslamakin on mahdollista. Näiden myrkytysten
hoidossa ei sairaalassa ole mitään sellaista, mitä ei
olisi saatavilla jo kentällä, eikä potilaiden elvytysprotokolla poikkea muusta elvytyksestä. (1)
Betasalpaajamyrkytykset johtavat harvoin yksinään sydänpysähdykseen, mutta osana sekaintoksikaatiota se on mahdollista. Glukagonia ei ole
ambulansseissa tarpeeksi hoitamaan kardiogeeniseen sokkiin ja elvytykseen asti päätynyttä betasalpaajamyrkytystä. Tosin glukagonin annosta
elvytyksen aikana ei ole tutkimuksia, mutta sen
sydänlihaksen supistumiskykyä parantava ja betasalpauksesta riippumaton syketaajuutta lisäävä
vaikutus voi olla edullista toipumiselle. Alkuannos
on 5–10 mg suonensisäisesti, ja se voidaan tarvittaessa toistaa. Kerta-annoksen vaikutus kestää
10–20 minuuttia. (16–20)
Kalsiumsalpaaja- ja muissakin myrkytyksissä
voi suonensisäisestä lipidi-infuusiosta olla hyötyä,
ja ERC:n elvytysohjeistuksissa kehotetaan harkitsemaan tätä vaikeissa myrkytystiloissa. Myös
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation)
mainitaan mahdollisena hoitona kalsiumsalpaajamyrkytyksissä. Sen käyttö ei ole rutiininomaista
eikä myöskään ongelmatonta. (1,16,20–21)

Keuhkoembolian liuotus ja elvytys

Massiivisessa keuhkoemboliassa riittämätön verenkierto ja sokki voivat kehittyä nopeasti. Mikäli ensihoidossa kohtaa tällaisen potilaan, on
varauduttava elvytystilanteeseen. Verenkierron
romahtaessa voidaan potilaalle antaa liuotushoito. Keuhkoemboliapotilaan elvytystä jatketaan
60–90 minuuttia liuotushoidon annosta, jotta
trombolyytin katsotaan vaikuttaneen. (22–24)
Jos potilas saadaan kytkettyä mekaaniseen pai
nelulaitteeseen, hänet voidaan kuljettaa sairaalaan,
jossa on valmius keuhkovaltimoiden embolektomiaan tai trombektomiaan. Hyvän kommunikoinnin
merkitys ensihoidon ja sairaalan välillä korostuu.

Ennakkoilmoitus täytyy tehdä hyvissä ajoin, jotta
sairaalassa ehditään valmistautua potilaan vastaanottoon ja tarvittava toimenpidesali saadaan valmisteltua. (25–29)

Milloin kuljettaa elvyttäen?

Kuljettaminen elvyttäen on perusteltua silloin,
kun se on osa elvytystä, eli sydänpysähdyspotilaan ennuste on parannettavissa kohdesairaalassa.
Ennen kuljetuspäätöstä ensihoidossa on arvioitava
elvytykseen johtaneet syyt, interventiomahdollisuudet, käytettävissä olevat resurssit ja potilaslähtöiset toipumismahdollisuudet. Kuten tässä katsauksessa on todettu, ei päätös ole helppo, ja se
vaatii ensihoitolääkäriltä ja muilta ensihoidon toimijoilta myös sujuvaa kommunikaatiota ja yhteistyötä. Aktiivinen yhteydenpito sairaalan kanssa on
ehdottoman tärkeää. On myös oltava realistinen
arvioitaessa potilaan selviytymismahdollisuuksia.
Suotuisaa ennustetta puoltavat nähty tai kuultu
elottomuus, tehokas maallikkoelvytys tai hoitotoimien aikana tapahtunut sydämenpysähdys, jolloin
elvytys on aloitettu nopeasti, tai kun kyseessä on
iskettävä rytmi. Hypotermisten elottomien potilaiden lisäksi ainakin toistuvasti värinään meneviä
potilaita kannattaa harkinnan mukaan kuljettaa
elvyttäen, mikäli vastaanottavassa sairaalassa on
valmius välittömään sepelvaltimoiden kuvantamiseen ja pallolaajennukseen. (1) 
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