
Mitä leikkausosastolla tapahtuu



Tämän esitteen tarkoi-
tuksena on kertoa sinulle 
lyhyesti, mitä osastollamme 
tapahtuu, kun olet täällä 
hoidettavana.

Tiedämme, että moni jännittää 
leikkausta ja anestesiaa. Toivomme, 
että tunnet olosi turvallisemmaksi 
osastollemme tullessasi saatuasi 
tietää, mitä täällä tapahtuu.

PAASTO
Leikkauspäivänä on oltava syömättä 
kiinteää ravintoa kuusi tuntia ennen 
suunniteltua leikkausta. Kirkkaita 
nesteitä (enint. 200 ml) voi juoda 
kaksi tuntia ennen leikkausta. Kirk-
kaita nesteitä ovat vesi, mehu, tee 
ja kahvi ilman maitoa. Tuoremehu 
ei ole kirkas neste. Et myöskään voi 
käyttää purukumia, kurkkutabletteja 
tai nuuskaa. Sinun on aloitettava 
paasto klo 24.00, jollei sinulle muuta 
ilmoiteta henkilökohtaisesti.
Muutoin vatsan sisältöä voi joutua 
keuhkoihin leikkauksen aikana. Siksi 
haluamme vatsalaukkusi olevan 
tyhjä, kun sinut nukutetaan,  
jottei keuhkoillesi aiheutuisi vakavia 
vaurioita.

Näiden sääntöjen noudattaminen 
on tärkeää, jottet altistuisi  
nukutukseen liittyville vaaroille. 

Jos et noudata näitä ohjeita, täytyy 
leikkaus siirtää myöhempään  
ajankohtaan.
Tupakointi on lopetettava kuusi viik-
koa ennen leikkausta.

HYGIENIAVALMISTELUT
Sinun on leikkausta ennen käytävä 
suihkussa ja pestävä hiukset ja  
vartalo apteekista saatavalla eri-
koissuihkusaippualla saamasi  
kutsukirjeen mukaan. Noudata 
pakkauksessa olevaa ohjetta. Suihku 
ja pesu erikoissuihkusaippualla  
suojaavat sinua ihon bakteereilta, 
mikä on tärkeää. Kaikilla on iho-
bakteereita, jotka ovat vaaratto-
mia iholle, mutta jos niitä pääsee 
leikkaushaavaan, ne voivat  
aiheuttaa infektioita. Kynsilakka, 
irtokynnet ja meikki on poistettava, 
kuten myös korut ja lävistyskorut. 
Runsas parta on riski nukutuksessa, 
joten toivomme, että pidät partasi 
lyhyenä.

LÄÄKKEET
Saat tietää, mitä lääkkeitä sinun 
leikkauspäivänä tarvitsee ottaa, kun 
keskustelet anestesialääkärin tai 
-sairaanhoitajan kanssa.

ESIVALMISTELUHUONE – 
ODOTUSHUONE
Ennen leikkausta tulet leikkauso-
saston odotushuoneeseen, jossa on 
muita vuoroaan odottavia potilaita.

Tapaat leikkaustiimin, ja sinulta 
tiedustellaan henkilönumeroasi, mil-
loin söit ja joit viimeksi, onko sinulla 
muita sairauksia tai allergioita ja 
onko sinut nukutettu aikaisemmin.
Tarkastamme myös, että sinut  
leikkaava lääkäri on merkinnyt 
leikkauspaikan tussikynällä, mitä ei 
kuitenkaan aina vaadita.
Koet monen kysyvän samoja asioita. 
Toimimme näin, koska haluamme 
varmistaa, että meillä on oikeat 
tiedot leikkauksestasi.

VALVOMME LEIKKAUKSEN AIKA-
NA JATKUVASTI HYVINVOINTIASI 
seuraavilla valvontalaitteilla:

Pulssioksimetri
Sormenpäähän kiinnitettävä anturi, 
joka mittaa veren happisaturaation 
säännöllisin väliajoin.

EKG
Rintakehään kiinnitettävien elektro-
dilappujen avulla sydämen toimin-
taa valvotaan säännöllisin väliajoin.

Verenpainemansetti
Verenpaineesi mitataan  
säännöllisin väliajoin. Joidenkin 
erityisten leikkausten yhteydessä 
ranteen mediaaliseen verisuoneen 
laitetaan kanyyli verenpaineen  
jatkuvaa mittausta varten.

Laitamme myös perifeerisen 
laskimokatetrin, ohuen muovisen 
katetrin, johonkin kyynärtaipeen tai 
kämmenselän laskimoon. Sen kautta 
saat lääkkeet ja tiputuksen.

PUUDUTUS JA/TAI ANESTESIA 
Käytämme erilaisia puudutusme-
netelmiä ja erityyppisiä anestesia-
aineita sen mukaan, mikä leikkaus 
sinulle tehdään. Käytämme usein 
sekä puudutusta että anestesiaa.

SELKÄPUUDUTUS
Asetut kylkiasentoon tai istuudut 
sängyn reunalle. Köyristät selän,  
jolloin nikama-välit aukeavat ja  
pistos on helpompi antaa.
Anestesialääkäri pesee selän  
sprii-pohjaisella liuoksella, joka  
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tuntuu viileältä.
Puudutusaine laitetaan ohuella 
neulalla nikamien välistä selkäydin-
nesteeseen. Et voi liikuttaa jalkojasi 
etkä tunne kipuja. Puudutuksen 
kesto on 2-5 tuntia. Menetelmää 
käytetään usein polvi-, lonkka- ja 
alatieleikkauksissa. Sen nimitys on 
spinaalipuudutus.

Epiduraalipuudutusta  käytetään  
kivunlievitykseen suurempien 
toimenpiteiden yhteydessä, kuten 
vatsaleikkauksissa, jolloin kipuja voi 
olla muutaman vuorokauden ajan. 
Ennen leikkausta sinut nukutetaan, 
ja saat epiduraalipuudutuksen 
herättyäsi. Puudutuksen valmistelut 
tehdään ennen nukutusta niin,
että nikamavälistä pujotetaan  
neulan kautta erittäin ohut  
muovikatetri epiduraalitilaan.  
Muovikatetriin voidaan lisätä  
puudutetta niin kauan kuin sitä  
tarvitaan, yleensä 1-2 päivänä 
leikkauksen jälkeen. Testaamme 
huolella puudutustehon.

Selkäpuudutus (spinaali- ja  
epiduraalipuudutus) vaikuttaa  
virtsarakkoon siten, ettei  
virtsaamistarvetta voi tuntea.  
Siksi yleensä laitamme katetrin  
virtsarakkoon, jotta se ei täyty liikaa. 
Puudutuksen ansiosta katetrin laitto 
on yleensä kivutonta.
Sekä epiduraali- että spinaali- 
puudutusta ennen voidaan usein 
myös antaa tehokkaasti kipuja 
lievittävää ja rauhoittavaa lääkettä 
suoraan verenkiertoon selkäpistok-
sen aiheuttamien epämiellyttävien 
tuntemusten vähentämiseksi.

YLÄRAAJAN, OLKAPÄÄN TAI 
ALARAAJAN PUUDUTTAMINEN
Olkapää-, ylä tai alaraajaleikkauksen 
yhteydessä voi saada puudutuksen, 
jolloin ei tunne kipuja leikkauksen 
aikana eikä moneen tuntiin sen 
jälkeen. Tällöin ei pysty liikuttamaan 
kättä tai jalkaa. Anestesialääkäri 
puuduttaa hermot kaulalta, nivus- 
tai polvitaipeesta. Puudutusteho 
kestää 10-16 tuntia. Puudutusta 

käytetään useimmiten nukutuksen 
lisänä itse leikkauksen aikana. Puu-
dutuspistos tehdään turvallisuussyistä 
ennen nukuttamista, mutta voit 
saada rauhoittavaa lääkettä suoraan 
verenkiertoon epämiellyttävien 
tuntemusten vähentämiseksi.

YLEISANESTESIA – NUKUTUSTILA
Yleisanestesialla tarkoitetaan eri 
lääkeaineiden avulla aikaansaatua 
nukutustilaa, jossa ei tunne kipua, 
ei reagoi siihen eikä muista sitä 
jälkeenpäin.
Saat ensin hengittää happikaasua 
nenän ja suun edessä pidettävän 
maskin kautta.
Saat unilääkettä kämmenselkään tai 
kyynärtaipeeseen kiinnitetyn laski-
mokatetrin kautta.
Nukahdat muutamassa sekunnissa. 
Nukutustilan ylläpitämiseksi sinulle 
annetaan lisää joko hengitettäviä 
tai suoraan verenkiertoon meneviä 
nukutusaineita.

Tarkistamme eri tavoin, että olet  
nukutustilassa ja vointisi on hyvä 
koko leikkauksen ajan.  
Anestesiatiimin henkilökuntaa on 
koko ajan vierelläsi.

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
Kun leikkaus on tehty, lopetetaan 
unilääkkeen anto, ja heräät leikkaus-
salissa. Unilääkkeen vuoksi muisti 
saattaa herätessä olla hieman  
heikentynyt. Sinut siirretään 
leikkaussalista heräämöön.

HERÄÄMÖ

• Heti leikkauksen jälkeen sinut  
  siirretään osastomme heräämöön.

• Täällä tehdään samat valvontatoi-  
  met (EKG, verenpaine ja happisatu- 
  raatio) kuin leikkausosastollakin.

• Sinulle annetaan happikaasua      
  leikkauksen jälkeen.

Osastomme henkilökunta auttaa 
aina, kun tarvitset kipulääkitystä, 
nestettä tai pahoinvointilääkitystä. 
Pidämme mahdollisimman hyvää 
huolta hyvinvoinnistasi.

• On tärkeää, että kerrot meille,  
kun sinulle tulee kipuja. Kipujen 
eliminoiminen on helpompaa,  
jos hoito aloitetaan varhain.
 
• Jos sinut on nukutettu leikkauksen 
ajaksi, on henkitorvessasi voinut olla 
letku hengityksen apuna. Se saattaa 
aiheuttaa lievää kurkkukipua, äänen 
käheyttä ja karheutta leikkauksen 
jälkeen. Yleensä oireet häviävät 
vuorokauden kuluessa.



• Heräämössä ei valitettavasti voi ottaa 
vastaan vierailijoita, mutta puheluja voi 
aina ottaa vastaan ja soittaa.  
Puhelinnumeron löydät kutsukirjeestä.

MITEN PITKÄKSI AIKAA 
HERÄÄMÖÖN TÄYTYY JÄÄDÄ?

• Se riippuu siitä, mikä leikkaus   
  sinulle on tehty ja mitä puudutus-  
  menetelmää on käytetty.

• Syke-, verenpaine- ja hengitysarvo-  
   jen on oltava normaaleja.

• Jos olet saanut selkäpuudutuksen,   
  sinun tulee pystyä liikuttamaan  
  jalkojasi voidaksemme nähdä  
  puudutuksen hävinneen  
  tyydyttävässä määrin.

• Mahdolliset kivun ja pahoinvoinnin   
  oireet täytyy olla hoidettu hyvin.

• Useimmiten virtsaamiskyky täytyy  
  tarkastaa leikkauksen jälkeen. Se      
  tehdään ultraäänilaitteella, jos  
  et tunne virtsaamistarvetta. Mikäli  
  rakossa on paljon virtsaa, autamme  
  sinua wc:ssä käynnin yhteydessä.   
  Jos et pysty virtsaamaan, mikä on  
  mahdollista, voimme joutua tyhjen- 
  tämään virtsarakon katetrin välityk-   
  sellä. 

  Joissakin leikkauksissa kestokatetri    
  virtsalle laitetaan rutiininomaisesti.

• Leikkaukseesi liittyvää tietoa  
  saat sinut leikkaavalta lääkäriltä 
  sopivana ajankohtana hoitosi        
  aikana.
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Lämpimästitervetuloa!

ONKO SINULLA 
KYSYTTÄVÄÄ?
Haluamme, että tunnet olosi 
turvalliseksi ja hyvinvoivaksi, 
kun olet meillä hoidettavana. 
Kysy meiltä, jos jokin asia tuntuu 
epäselvältä.

Jos et jostakin syystä ole tyyty-
väinen saamaasi hoitoon, kerro 
mielellään siitä heti. Teemme 
parhaamme epäkohdan/ 
puutteen korjaamiseksi.

Mikäli sinulla on leikkaustasi 
edeltävää puudutukseen ja  
nukutukseen liittyvää  
kysyttävää, voit ottaa yhteyttä 
preoperatiiviseen osastoomme, 
puhelinnumero on  
kutsukirjeessäsi.

ESITE ON SAATAVANA 
SEURAAVILLA KIELILLÄ:

• arabia
• englanti
• suomi
• persia 
• espanja
• somali
• tigrinja

Pyydämme sinua ottamaan 
yhteyttä asuinalueesi 
vastaanottoon.

Region Gävleborg
Gävle sjukhus
80187 Gävle

026-15 40 00 , vxl

rg@ regiongavleborg.se 
regiongavleborg.se


