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•  Ilmatie ja hengityksen hoito 
•  Suoniyhteys 
•  Anestesian induktio ja ylläpito 
•  Lääkkeet 
•  Monitorointi 
•  Psykologiset tekijät 



LAPSEN ILMATIE, normaali ja 
ahtautunut 

Aikuinen	  26	  mm	   Lapsi	  ad	  3	  mm	  



POISEUILLE-HAGENIN LAKI 

R = 8ηL/πr4 
 
 

•  Ilmatievastus kasvaa eksponentiaalisesti läpimitan 
pienentyessä 

•  Eritteet, turvotus, vierasesineet 
•  Kostutuksen merkitys 





KUFFILLINEN VAI KUFFITON 
PUTKI? 

Kuffiton 
•  Suurempi ID, pienempi 

virtausvastus 
•  Atraumaattisempi? 
•  Enemmän ilmavuotoa 
•  Enemmän aspiraatiota 
•  Enemmän putkenvaihtoja 

Kuffillinen 
•  Vähemmän putkenvaihtoja 
•  Tiiviimpi 

–  Aspiraation esto 
–  Kapnografia luotettavampi 
–  Ventilaation tarkempi kontrolli 
–  Pienemmät 

tuorekaasuvirtaukset 
•  Pienempi ID, suurempi 

virtausvastus 
•  Kuffin aiheuttamat 

painevauriot, kuffipaineen 
mittaus välttämätön! 





JOS KUITENKIN PÄÄDYT 
KUFFITTOMAAN… 

•  Ei väkisin liian suurta 
putkea 

•  Vuototesti 20-25 
cmH2O 

•  Kaava: 4.0 + ikä(v):4 
•  Vaihda tarvittaessa 

Ikä (v) Putken koko 
Keskonen < 1500 g 2.5 

> 1500 g 3.0 
Vastasyntynyt 3.5 

1 4.0 
2 4.5 
4 5.0 
6 5.5 
8 6.0 

10 6.5 
12 7.0 



MUISTA VIELÄ 
INTUBAATIOON 

LIITTYEN… 

•  Varmista aina putken oikea syvyys 
•  Muista nenäintubaation mahdollisuus 

pienillä lapsilla 
•  Kiinnitä putki huolella 
•  Minimoi kuollut tila (putken leikkaaminen, 

yhdistäjät, suodattimet, kapnografit,…)  



TAI JOSKO SITTENKIN LARYNXMASKI… 



RAJALLISET HENGITYKSEN 
KOMPENSAATIOMEKANISMIT 

Large	  occiput	  

Short	  neck,	  
narrow	  airways	  

Compliant	  chest	  wall	   Bulky	  stomach,	  narrow	  chest	  

Immature	  
respiratory	  
muscles	  

Fewer	  and	  
less	  mature	  
alveoli	  

Immature	  
respiratory	  
control	  

High	  oxygen	  
consumpCon	  





SUONIYHTEYS 
•  Kaikki pistopaikat sallittuja 
•  Topikaalinen puudutus 

yleensä suositeltava 
•  Riittävän pieni kanyyli 
•  Tärkeintä hyvä 

valmistautuminen 
–  Avustaja 
–  Työskentelyasento, valaistus 
–  Kiinnitysteipit valmiina 
–  Huuhderuiskua voidaan tarvita 
–  Ei liian kireää staassia! 

•  Kanyylin huolellinen 
kiinnittäminen 



HÄTÄTILANNE?  
MUISTA IO-YHTEYS 



EIKS VOITAIS SEVOTTAA…? 

IV-induktio: 
•  Turvallisempi 

riskipotilailla? 
(päivystyspotilaat, 
epileptikot, sydänvikaiset,
…) 

•  Nopea ja tehokas induktio 
(analgesia, relaksaatio) 

•  Lapsen kanylointi hereillä 

Sevoinduktio: 
•  Kanylointi yleensä paljon 

helpompaa 
•  Riskialttiimpaa? 
•  Avustajan osattava pitää 

hengitysteitä auki ja tukea 
hengitystä tarvittaessa! 

•  Yhtä ahdistavaa lapselle 
kuin tipanlaitto? 

•  Epileptogeeninen 
vaikutus? 



Yksi tapa toimia… 
•  Kanylointi puudutetulle 

ihoalueelle 
•  Jos ei onnistu, siirrytään 

sevo-induktioon 
•  Lapsen nukahdettua 

avustaja pitää maskia ja 
lapsi kanyloidaan 

•  Annetaan propofolia 2-3 
mg/kg ja fentanyyliä 2-3 
µg/kg, relaksanttia 
tarvittaessa 

•  Lapsi intuboidaan 
syvässä anestesiassa 
heti kun oma hengitys 
lakkaa  



MITÄ LÄÄKKEITÄ ANESTESIAN 
YLLÄPITOON? 

•  Käytännössä kaikki samat lääkkeet kuin 
aikuisillakin käyttökelpoisia 

•  Käytetään mahdollisimman lyhytvaikutteisia 
lääkkeitä 

•  Sevofluraani soveltuu parhaiten 
inhalaatioinduktioon 

•  Desfluraani lapsilla vähemmän käytetty ilmateitä 
ärsyttävän vaikutuksen vuoksi 



MITÄ LÄÄKKEITÄ ANESTESIAN 
YLLÄPITOON? 

•  Propofoli-infuusiosyndrooma  
–  Bradykardia, metabolinen asidoosi, rhabdomyolyysi, 

maksavaurio 
–  Riskipotilaita pienet lapset ja kriittisesti sairaat 
–  Liittyy erityisesti pitkäkestoisiin infuusioihin, 

epätodennäköinen riski leikkaussalianestesioissa??  
•  Propofoli-TCI lapsilla: Kataria- ja Paedfusor –

mallit 
•  Fentanyyli isoilla annoksilla voi aiheuttaa 

rintakehän jäykkyyttä erityisesti vastasyntyneillä 
•  Lihasrelaksantteja vain tarvittaessa 



LAPSI JA LÄÄKE 

•  Veden osuus elimistöstä merkittävästi suurempi  pienillä lapsilla 
–  Suurempi jakaantumistilavuus vesiliukoisille lääkkeille 
–  Pienempi jakaantumistilavuus rasvaliukoisille lääkkeille 

•   Maksan ja munuaisten metaboliakyky vastasyntyneellä alhainen ja 
kehittyy nopeasti ensimmäisten elinkuukausien aikana 

•  Plasman lääkkeitä sitovien proteiinien määrä alhainen 
vastasyntyneillä → enemmän vapaata lääkeainetta elimistössä 

Lähde: 
Miller’s 
Anesthesia 



YLEISTÄEN… 

•  Vastasyntyneisyyskauden jälkeen lapsen anesteettien 
tarve on yleensä suurempaa kuin aikuisella 

•  Lapsen kyky metaboloida useimpia lääkkeitä on 
nopeampaa 

•  Annostelu vasteen mukaan, painokiloihin perustuvat 
annokset vain ohjeellisia 

•  Liian pinnallinen anestesia yleinen respiratoristen 
komplikaatioiden aiheuttaja? 

•  Poikkeuksia: vastasyntyneet, sydänvikaiset, kriittisesti 
sairaat,… 



MONITOROINTI 

•  Ihanteellinen monitorointimenetelmä 
–  Non-invasiivinen 
–  Jatkuva ja reaaliaikainen 
–  Kuvaa potilaan keskeisiä elintoimintoja luotettavasti 

•  Yksikään tekninen laite ei korvaa potilaan 
kliinisen tilan seurantaa 
–  Hengitysliikkeet 
–  Auskultaatio 
–  Ihon väri 
–  Kapillaaritäyttö 



”MINIMIMONITOROINTI” 
•  Lyhyissä pientoimenpiteissä 

–  SpO2 

–  Jatkuva EKG 
–  Kapnometria 
–  Pienen lapsen sydämen iskutilavuus on lähes vakio – 

syketaajuuden muutokset heijastelevat verenkierron 
tilaa 

•  Verenpaineen monitorointi kaikissa pitkäkestoisemmissa 
ja laajemmissa toimenpiteissä, erityisesti: 
–  Vastasyntyneet 
–  Sydänvikaiset 
–  Nestetasapainon häiriöt 



MONITOROINNIN 
LAAJENTAMINEN 

•  Lämpö 
–  Pienet lapset erittäin alttiita hypotermialle ja sen 

haittavaikutuksille 
–  Invasiivinen lämmön monitorointi ja potilaan lämmitys 

herkästi käyttöön 
–  Erityisesti vastasyntyneet 

•  Diureesin mittaus paras nestetasapainon mittari  
–  Erityisesti postoperatiivinen seuranta 
–  Tavoite > 1 ml/kg/h yli viikon ikäisillä 
–  Huom! Perioperatiivinen SIADH 



MONITOROINNIN 
LAAJENTAMINEN 

•  Lihasrelaksaation mittaus aina kun relaksanttia 
annettu 

•  Invasiivinen verenpaine varsinkin vuotoriskissä 
•  Anestesian syvyyden mittaus yleisesti käytetyillä 

menetelmillä epäluotettavaa pienillä lapsilla 



LAPSIPOTILAAN PSYKOLOGISET 
ERITYISTARPEET 

•  Vanhempien osallistuminen? 
•  Keskity lapseen! 
•  Kohtele lasta ikätasoisesti 
•  Kunnioita lapsen autonomiaa 

–  Pienet päätökset 

•  Omaa persoonaa saa käyttää 
•  Tavoitteena turvallisuuden tunne, yhteistyö ja 

positiivinen kokemus potilaalle 



IKÄKAUSIEN MERKITYS – 
IMEVÄISET 

•  Reagoi kipuun ja muihin epämiellyttäviin 
elämyksiin kokonaisvaltaisesti 

•  Vanhemman läheisyys ja yleinen hyvinvointi 
tärkeää 



IKÄKAUSIEN MERKITYS – 
TAAPEROT 

•  Lapsi muistaa esimerkiksi kivun jo ½-
vuoden ikäisestä lähtien 

•  Avuttomuuden ja turvattomuuden 
tunteet 
–  Haitat tulevalle kehitykselle? 

•  Vanhempien läsnäolo, lelut, leikit, 
musiikki,… 



IKÄKAUSIEN MERKITYS – 
LEIKKI-IKÄISET 

•  Maailmankuva konkreettinen ja 
itsekeskeinen 

•  Lisääntyvä itsenäisyys 
•  Syy-seuraus –suhteiden puute, kivun 

kokeminen rangaistuksena 
•  Tulevaisuuden käsite puutteellinen 
•  Konkreettisen ja rehellisen viestinnän 

merkitys 
–  Luottamuksen menettämisen uhka 



IKÄKAUSIEN MERKITYS – 
KOULUIKÄISET 

•  Lisääntynyt abstraktien käsitteiden 
hahmottaminen 

•  Autonomian ja intimiteetin 
menettämisen pelko 

•  Käyttäytymismallit, kulttuurierot 
•  Sekundaarihyöty 
•  Positiivisen rohkaisun, 

selviytymismallien ja rajallisen 
autonomian merkitys 



IKÄKAUSIEN MERKITYS – TEINI-
IKÄISET 

•  Egosentrinen ja kapinoiva ajatusmaailma 
•  Kontrollin ja kunnioituksen menettämisen 

pelko 
•  Intimiteetin menettämisen pelko 
•  Mielipiteiden kunnioittaminen, lisääntyvä 

autonomia 



KIITOS! 


