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PEF-TYÖPAIKKASEURANTA:
-TYÖPAJA
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PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen
ulosvirtaus

• Kuvaa suurten hengitysteiden
väljyyttä

• Puhalluksiin vaikuttavat:
-ikä, sukupuoli ja pituus
-hengityslihasten voima
-keuhkokudoksen kimmoisuus
-ko-operaatio
-puhallustekniikka ja harjaantuminen
puhaltamaan

• Älä tulkitse teknisesti huonoja puhalluksia
(kahden parhaan puhalluksen ero max.
20l/min)
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Herkistymiseen liittyvän
ammattiastman
osoittaminen

Peruskriteerit:
Altistuminen

Taudinkuva sopiva
Astma osoitettu

Erotusdiagnostiikka
negatiivinen

Syy-yhteys:
Prick-testit, IgE-va

PEF-työpaikkaseuranta
Spesifit inhalaatioaltistukset

+

=

Ammattiastma
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MILLOIN
1) Epäiltäessä ammattiastmaa

• Vapaapäivinä helpottavia astmaoireita
• Työhön liittyviä nuhaoireita
• Työssä altistumista mahdolliselle astmaa aiheuttavalle

tekijälle
• Astma alkanut/selvästi vaikeutunut kyseisessä työssä

2) Arvioitaessa astmaatikon pärjäämistä työssä
• Työssä altistumista hengitysteitä ärsyttäville tekijöille
• Astma hoidetaan ensin hyvään tasapainoon ja tutkimus

toteutetaan potilaan käyttäessä tätä lääkitystä
• Yleensä 3 viikon seuranta riittää



VASTA-AIHEET
• Huonossa hallinnassa oleva vaikea-astma.

• Työaltisteeseen liittyneet anafylaktiset tai vaikeat astmaattiset
oireet.

• Lisääntynyt supistelutaipumus raskauden aikana.

• Ärsytysastmaepäily.
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MITEN
1. Puhalletaan kolme peräkkäistä kertaa

• kahden parhaan puhalluksen ero enintään
20l/min

• tarvittaessa 1—2 ylimääräistä puhallusta

2. Seurantalomakkeeseen merkitään:
• mittausajankohta
• onko potilas puhallushetkellä töissä (T) vai

vapaalla (V)
• kaikki kolme mittaustulosta
• oireet
• käytetyt astmalääkkeet
• missä tiloissa työskentelee
• työtehtävät
• altisteet
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3. Puhalluksia tehdään työ- ja
vapaapäivinä kahden tunnin
välein hereillä ollessa ja myös
öisin oireiden aikana.

4. Seurantaa jatketaan 4 viikkoa.
Sisältää:
• vähintään 3 työjaksoa, joiden

pituus vähintään 3 päivää
• vähintään 3 vapaajaksoa, joiden

pituus vähintään 2 päivää
• mielellään pidemmän (4-7vrk)

vapaajakson
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5. Pyrittävä tekemään ennen säännöllisen hoitavan
astmalääkityksen aloittamista
ammattiastmaepäilyssä.

• lyhytvaikutteinen avaavaa lääke: ainoastaan tarvittaessa.
Käyttö ja puhallusarvot ennen ja jälkeen kirjataan.

Jos astma on todettu ja lääkitys käytössä:
• lääkitys samanlainen koko seurannan aikana.
• hoitavat lääkkeet: yleensä entisellä annoksella.
ü Jos tauotetaan, aloitetaan seuranta vasta 4 vkon

tauon jälkeen
• pitkävaikutteinen avaava lääke: keskeytetään seurannan

ajaksi, jos mahdollista.
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6. Mittari
• mieluiten tallentava/ etämittaussovelluksen

kautta toimiva
• manuaalisista euroasteikollinen
• koko seurannan sama

7. Lomakkeet ja potilasohjeet saatavilla
osoitteesta www.ttl.fi/PEF.

Tallennusohjelman käyttöä suositellaan.
(www.pef.fi)

Euromittari



Vuorokausien jakaminen
Katsotaan työn vaikutusta puhallusarvoihin. Tämän vuoksi
vuorokausien jako ei noudata kalenterivuorokautta.
• Työpäivä alkaa ensimmäisestä töissä tehdystä mittauksesta.
• Työpäivä päättyy viimeiseen vapaalla ennen seuraavan
työvuoron alkua tehtyyn mittaukseen.

• Vuorotyöntekijöillä haastavaa, jää välillä kokonaisia
vuorokausia väliin jne.
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Tallentavia PEF-mittareita

Vitalograph 2110 Asma 1 Mini-Wright

Piko-1 Micro DiaryAsthma Monitor AM1



PEF-työpaikkaseuranta
mobiilisovelluksella

• Elisa ja Työterveyslaitos kehittäneet yhteistyössä
• Älypuhelimien yleistyminen mahdollistaa laajan käyttöönoton
• Käyttökokemukset ovat hyviä
• Tutkimuksen laatu on selvästi parantunut aiemmasta
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TULKINTA
• Kaikkien onnistuneiden seurantojen oltava

käytettävissä

• Huomioi:
• tekninen toteutus
• astman hoitotasapaino
• lääkitys
• työssä tapahtuva altistuminen

• Kokeneen tulkitsijan arvion perusteella sopii
ammattiastmaan/ on viitteellinen ammattiastmalle/ ei
sovi ammattiastmaan
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Onko seuranta laadullisesti
onnistunut?
1)Luottettavuus:

• Ovatko rinnakkaiset
puhallukset toistettavia eli
kahden parhaan erotus
korkeintaan 20 l/min

• Jos epäonnistuneita
puhalluksia on paljon
(yli10%) koko seurannan
luotettavuus ei ole hyvä
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Onko seuranta laadullisesti
onnistunut
2) Edustavuus:

• Altistuuko epäillylle ammattiastman      aiheuttajalle?
• Kesto vähintään 21/2 viikkoa
• Vähintään kaksi riittävän pitkää työjaksoa (≥ 3 päivää) ja

kaksi vapaajaksoa
• Työpäivinä yhtä paljon puhalluksia kuin vapaapäivinä
• Vähintään 4 onnistunutta puhallusta/päivä
• Ei hengitystieinfektiota

Nämä ovat vähimmäisvaatimukset, potilas
ohjataan puhaltamaan 4 vkoa 2 tunnin välein!
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Vuorokausivaihtelu
lisääntyy työpäivinä

Ammattiastma 1
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Puhallustason
asteittainen
huono-
neminen
työjakson
aikana ja hidas
korjaantuminen

Ammattiastma 2
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Tiettyihin
työtehtäviin
liittyvät
matalat arvot

Ammattiastma 3
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Sairaanhoitajan seuranta
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Sairaanhoitajan seuranta
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Maanviljelijän seuranta

12.5.2017 © Työterveyslaitos     |     Esittäjän Nimi     |     www.ttl.fi 22



Maanviljelijän päiväkirja
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Huonossa hallinnassa oleva astma
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Alvesco tauotettu seurannan alussa
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Krooninen urtikaria, ei astmaa
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PEF-etämittaus palvelut
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Lausuntopalvelu
- Sähköisesti Elisan pilvipalvelussa

• Työterveyslaitoksen erikoislääkärit antavat
lausunnon muualla toteutetuista
seurannoista palvelimen kautta

• Vasteaika viisi (5) työpäivää
• Koekäyttö alkaa 05/2017

”Avaimet käteen” tutkimus
-sis. ohjaus, mittalaite, lausunto

• Lähellä olevat työterveyshuollot voivat ostaa
koko tutkimuksen Työterveyslaitokselta

• Saatavilla jo nyt

Hoitajien tukipalvelu
-puhelinneuvonta

• Niille työterveyshuolloille, jotka ottaneet
Elisa Etämittauksen käyttöön.

• Neuvontaa ongelmatilanteisiin
• Kehitteillä


