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Huomioon otettavaa

• Käypä hoidon tasoista tietoa ei saatavissa

• Mahdollinen valtakunnallinen tai Tyksin 
pandemiatyöryhmän ohjeistus ensisijainen

• Lisätiedon ja pandemiatilanteen mukaan 
ohjeet ja hoitolinjaukset saattavat 
muuttua 



Covid-19:n aiheuttama 
hengitysvaje

• Hypokseminen

• Riskiryhmissä myös ventilaatiohäiriö 
(CO2:n nousu) todennäköinen

• Vaikeassa muodossa ARDS



Koronapotilaan hengitysvajeen 
hoidon perusperiaatteet 
vuodeosastolla ja valvontatasolla

• Hoitolinjaukset ja hoidon rajaukset ajoissa!

• Hyvä yleishoito, antibiootti influenssan tapaan, 
mahd. antiviraaliset lääkkeet pandemiatyöryhmän 
ohjeiden perusteella

• Hypoksemisen hengitysvajeen ensisijainen hoito: 
• lisähappi venturimaskilla

• HFNO (Airvo) (ks. Ullan erillinen ohje)

• Jos 60% venturimaskilla ei pärjää, respiraattorihoito 
ellei rajattu sen ulkopuolelle



2PV-hoidon aiheet 
koronapotilaalla

• Jos pCO2>6 kPa, 2PV+lisähappi tarpeen mukaan, yleensä 
saturaatiotavoite >90% 

• 2PV:sta todennäköisimmin hyötyvät potilaat, joilla 
hyperkapnisen hengitysvajeen riskitekijöitä (esim. 
diagnosoitu tai diagnosoimaton COPD, uniapnea, 
obesiteetti, sydämen vajaatoiminta)

• 2PV:ta kannattaa käyttää hengitystyön vähentämisessä, 
jos se selvästi suurentunut

• 2PV:ta voidaan käyttää happihoidon kera 
respiraattorihoidon ulkopuolelle rajatuille (rajaukset voivat 
epidemiatilanteen mukaan muuttua)

• 2PV-hoito influenssaviruspneumonioissa yleensä johtaa n. 
50 %:lla intubaatioon (COVID-19:ssa voi olla suurempikin) 
ja voi viivästyttää respiraattorihoitoa

• Airvo ja 2PV: kohortointi tai eristyshuone, FFP-maski



2PV-hoidon vasta-aiheet

Absoluuttiset:

• Välitön intubaation tarve edellyttäen että 
respiraattorihoitoa ei rajattu pois

• Hoitamaton ilmarinta/pneumomediastinum

• Oksentelu 



Seuranta

• Yleistila

• Ei runsasta nesteytystä

• SpO2, c-astrup/a-astrup

• CRP ym. verinäytteet, kuvantaminen ym. tarpeen mukaan

• Hengitystiheyden seuranta

• Ovatko hengityksen apulihakset käytössä?

• Toistuva arvio: jos respiraattorihoitoa ei rajattu pois, 
2PV-hoitoa ei turhaan tule pitkittää, jos tehokapasiteetti 
sallii

• Kuume

• Kirjaaminen:
• hengitystiheys hoitotaulukkoon ainakin tullessa, hoitomuodon 

muuttuessa (esim. happilisästä maskilla Airvoon tai 2PV:hen tai 
respiraattoriin; tästä voi olla apua ohjeiden tarkentamisessa 
tietopalvelun avulla kerättävän tiedon perusteella)

• 2PV:n säädöt
• Kuume



Astrupin tulkintaa

• pH koholla, pCO2 matala, saturoituu hyvin 
happilisällä tai ilman: hengitysdraivi 
koholla, harkitse 2PV:ta hengitystyön 
vähentämiseksi ja seuraa tarkkaan 
tilannetta



Korona viruspneumonia



Corona 

viruspneumonia

27 kPa < P/F < 40 kPa

HFNC: Ilmavirtaus 40-50 L/min, FiO2 100%, seuraa 2h ajan

NIV: IPAP 8-12 cnH2O, 

EPAP 5-8 cmH2O, FiO2 

100%, seuraa 2h ajan

Intuboi, invasiivinen

ventilaatio

HFNC jatkuu, jos

ROXI > 3,85 tai

SpO2 > 93%, 

RR < 25/min

2,85 < ROXI < 3,85 tai

SpO2 > 93%, mutta 

25/min < RR < 

30/min,

HFNC jatkuu ja 

seuraa 6h ajan

HFNC lopetetaan, jos 

ROXI < 2,85 tai

SpO2 < 93%, 

RR > 30/min

HFNC jatkuu, jos

ROXI > 4,88 tai

SpO2 > 93%, 

RR < 25/min

ROXI > 3,85 tai

SpO2 > 93%, 

RR < 25/min, 

HFNC jatkuu ja 

seuraa 12h ajan

Tajunnan tason 

lasku, maligneja 

rytmihäiriöitä, 

shokkioireita, 

ak. respiratorinen 

asidoosi

EI

KYLLÄ

ROXI < 3,85 tai

SpO2 < 93%, 

RR > 30/min, 
ROXI = SpO2/ FiO2)xRR)

P/F = PaO2/FiO2

Norm. 47-67 kPa
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Kaksoispaineventilaatio 
(2PV) Toimintaperiaate

• CPAP + sisäänhengityksen 
painetuki (=sisäänhengityksen 
aikana suurempi paine)

• Moodit: S, S/T, T

• 2PV erityisesti kun CO2 koholla

IPAP

EPAP



2PV-säädöt



Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive 

ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J 2017;50: 

10.1183/13993003.02426

BTS/ICS guideline for the ventilatory management of acute 

hypercapnic respiratory failure in adults. Thorax 2016;71; ii1-ii35

Koskela & Randell 2017

Akuutin 
hyperkapnisen
hengitysvajeen 
2PV-hoito

• Soveltuu muillekin kuin 

COPD-potilaille (ohjeen 

laatinut hengitysvajeen 

kansallinen 

koordinaatiotyöryhmä)



2PV koronapotilaalla, jolla 
ei hyperkapniaa

• Pieni painetuki riittää, muuten voi soveltaa 
hyperkapnisen akuutin hengitysvajeen 
ohjeita (ks. myös seuraavat diat)



PaO2 ja PaCO2 ja säätäminen

•Painetuki ↓
•Kertahengitys-
tilavuus ↓

•Turvataajuus ↓?
•ASV??

•Painetuki ↑
•Kertahengitystilavuus ↑
•Happilisä? CAVE CO2!
•Taustataajuus ↑ ?
•Timin?
•Nousuaika?
•Muut säädöt?
•EPAP 4-5-(6) cmH2O ellei 
uniapnea, syd. Inkomp.

•Happilisä
•CAVE CO2

•Painetuki ↓?
•Kuorsaako: EPAP ↑ ?



Kaksoispaineventilaation 
säädöt
• IPAP  = Inspiratory Positive Airway Pressure

• EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure

• PS = Pressure Support (painetuki)

• Hengitysfrekvenssi

• IPAP max = Ti max (sisäänhengityksen enimmäisaika)

• IPAP min = Ti min (sisäänhengityksen minimiaika)

• Rise time (sisäänhengityksen nousuaika)

• S = Spontaneous mode

• S/T = Spontaneous/Timed mode

• T = Timed mode

• Trigger (laukaisu)

• Cycle (jaksotus)



EPAP 
(Expiratory Positive Airway

Pressure)
• Yleensä 5 - 6 cmH2O; suurempi, jos myös uniapnea(epäily) 

tai manifesti sydämen vajaatoiminta

• Neuromuskulaaripotilailla EPAP yleensä 4 cmH2O tai 
hieman pienempikin



IPAP 
(Inspiratory Positive Airway 

Pressure)
• Aloitus 8 – 12 cmH2O, nosta niin paljon 
kuin potilas sietää, tarv. ad yli 20 cmH2O

Korkea IPAP:

• Vuotoriski (jäykkä rintakehä, heikot 
kasvolihakset)



Sisäänhengityksen nousuaika

• Aika, jonka kuluessa sisäänhengityspaine nousee säädetylle 
tasolle

• Voimakkaasti henkeä ahdistavalla potilaalla voidaan hoidon 
alkuvaiheessa tarvita lyhyt (0 – 150 ms)

• Pyri pitkään nousuaikaan (400 – 800 ms)
• rauhoittaa hengitystä

• mahdollistaa sisäänhengitysvirtauksen tasaisen jakautumisen myös 
helposti kollapsoituviin keuhkoputkiin

• nopeasti hengittelevällä voidaan tarvita lyhyempää nousuaikaa 
myös muussa kuin akuutissa tilanteessa

• Nousuaika liian pitkä: tunne, ettei saa ilmaa tarpeeksi



IPAP min = Ti min
• Minimiaika, jonka kone pitää yllä

sisäänhengityspainetta

• Akuutissa hengitysvajeessa usein 0,5 –
1,0 s

• Pyrittäessä rauhoittamaan lyhyttä ja
pinnallista hengitystä voidaan
sisäänhengityksen minimikestoa pidentää
lisäämällä IPAPmin –aikaa, mutta ei
yleensä toimi akuuttivaiheessa

• Parantaa kaasujen jakautumista



IPAP max = Ti max

• Maksimiaika, jonka kone pitää yllä 
sisäänhengityspainetta, mahdollistaa 
syvän huokaisun

• Ventilaattori siirtyy IPAP:sta EPAP:iin, 
vaikka kone ei olisi havainnutkaan 
uloshengitysyritystä (esim. uloshengitys 
suun kautta) 

• Parantaa kaasujen jakautumista

• Käytännössä usein 2,5 s (ad 3 s)



Painetukisykli

Jolliet & Tassaux Critical Care  2006;10(6):236

• Minimi painetuki 6 cmH2O, COPD jopa >20 cmH2O
• Triggaus (laukaisu): keskimääräinen yleensä sopiva; korkea, jos heikko triggaus
• Jaksotus (cycle): uloshengitysvaihe alkaa, kun sisäänhengitysvirtaus 
vähentynyt maksimistaan raja-arvoon (akuuttivaiheessa ”korkea” voi olla tarpeen, 
hengityksen rauhoittuessa ”matala” tai ”keskimääräinen” yleensä sopiva)



Hengitysfrekvenssi 
(taustataajuus, turvataajuus)

• Yleensä vähintään 10, usein 12 - 20

• Usein neuromuskulaaripotilaalla, sentraalisessa 
hypoventilaatiossa, rauhoitettaessa nopeaa 
hengitystä 

• Liian suuri: hypokapnia, sentraaliset apneat

• Liian pieni: ei riittävää minuuttiventilaatiota, 
huono hengityskaasujenvaihto



Hoidon tehon seuranta

• VOINTI, SpO2, a/c-Astrup, tcCO2 

• Happilisä tarpeen mukaan

• Kertahengitystilavuus 8 – 10 ml/kg (ihannepaino)
• Suuri vaihtelu: maskivuoto, periodinen hengitys (spontaani tai 

koneen indusoima)

• AHI <5-10/h (jos maskivuoto kohtuullinen ja AHI korkea, nosta 
EPAP)

• Maskivuoto < 24 l/min eli 0,7 l/s

• %Spont T (itse aloitetut): pieni, jos ventilaattori ei havaitse 
potilaan sisäänhengitysyrityksiä tai havaitsee ja tyytyy niihin

• %Spont C: cycle-säädön perusteella siirtyminen 

sisäänhengitysvaiheeseen



Miksi ventilaatiohoito toteutuu 

huonosti?

• Nenäongelmat

• Maskivuoto
• uni häiriintyy

• voi haitata triggausta, jaksotusta, painetason ja 
kertahengitystilavuuden saavuttamista 

• Ylähengitysteiden instabiliteetti ja jäännösapneat 
(EPAP liian pieni)

• Toistuva hengityskäskytyksen väheneminen
• sentraaliset apneat, uni häiriintyy

• Potilas ja ventilaattori eivät synkronoi



Lämminvesikostutin on tärkeä

• Trakeostooma

• Nenän
tukkoisuus

• Vesinuha

• Suun
kuivuminen

• Sitkeä lima 
(Covid-19!)

• Maskivuoto



Jatkuva hyperkapnia

• Respiraattorihoidon tarve (ellei linjattu sen ulkopuolelle)

• IPAP, kertahengitystilavuus tai turvataajuus liian pieni

• Maskivuoto

• CO2:n takaisinhengittely

• Epäsynkronia

• Käyttötunteja liian vähän

• Liikaa happea

• Liikaa bentsodiatsepiineja

• Kuume: CO2-tuotto lisääntyy 13 % kehon lämpötilan 
noustessa 1ºC



Jatkuva hypoksemia
• Respiraattorihoidon tarve

• Lisähapen tarve

• Taustataajuus liian matala

• Nopea hengitys ja Ti min ja nousuaika liian pitkä

• Ti min ja nousuaika liian lyhyet, ei riittävästi 
aikaa hitaiden alveolien rekrytointiin (ei yleensä 
syynä akuuttitilanteessa)

• EPAP liian pieni (uniapnea) tai suuri (COPD, 
neuromuskulaaripotilas)



Hypokapnia

• Kertahengitystilavuus liian suuri: pienennä IPAP 
tai kertahengitystilavuus

• Turvataajuus voi olla liian suuri

• Sentraalinen uniapnea



Nenäongelmat

Nenänvarren painevaurio

• Maskin kiinnityksen oikea säätäminen

• Eri tyyppinen maski

• Keinoiho

Nenän kuivuminen, tukkoisuus, nuha

• Nenäkannu

• Nenästeroidi, antikolinergiset nenäsuihkeet, A-
vitamiinitipat…

• Lämminvesikostutin



Maskivuoto

• Maskin vaihto toisen tyyppiseksi

• Onko maski liian tiukalla?

• Maskin reunojen ”toppaus”?

• Leukaremmi?

• Kostutus?

• Hammasproteesi suuhun?

• Parran muotoilu?



SpO2

Virhelähteet:

• SpO2 < 60 %

• Huono perifeerinen verenkierto

• Poikkeava Hb

• Ihon tumma pigmentaatio

• Kynsilakka (erityisesti musta ja sininen)



Muita ongelmia

• Klaustrofobia: toisenlainen maski (paniikkihäiriölääkitys, mutta 
vaiukutus ei ehdi akuutissa tilanteessa)

• Ilmavaivat: pääpuolen kohotus, ei hiilihappoisia juomia, IPAP 1 
– 2 cmH2O pienemmäksi tai EPAP 1 - 2 cm H2O suuremmaksi, 
PEG-letkusta voi päästää ilmaa ulos, ileus?

• Ei saa tarpeeksi ilmaa: liian pieni IPAP, liian pitkä nousuaika, 
maskivuoto

• Päänsärky, poskiontelosärky: kostutus, nenästeroidi

• Hengittää konetta vastaan: liian pitkä inspirium, muut
virheelliset säädöt, nenä- tai sierainmaskia käyttävä potilas
hengittää suun kautta

• Obstruktiivinen uniapnea: onko EPAP riittävä?

• COPD: onko uloshengitykselle tarpeeksi aikaa, EPAP liian korkea?

• Neuromuskulaaripotilas: onko EPAP liian korkea?



Hengenahdistuksen 
hoito saattohoitovaiheessa

Merkittävän hengitysvajauksen riski pieni, 

kun opioideja annostellaan vain sen verran 

kuin hengenahdistuksen lievittämiseksi on 

tarpeen

Lehto ym. Duodecim 2013;129:395-402



Hengenahdistuksen hoito 
saattohoitovaiheessa

• Läsnäolo ja psykososiaalinen tuki: 

läheiset mahdollisuuksien mukaan 

läsnä; haasteena erityisesti 

riskiryhmiin kuuluvat läheiset 

(hanskat, vaikkei kuvassa olekaan!)

• Toivon ylläpitäminen: hoidamme 

sinua, hengenahdistustasi, muita 

oireitasi, vaikkemme voi sinua 

parantaa 

• Sairaalapappiin puhelinyhteyden saa 

Tyksin keskuksen kautta
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Hengenahdistuksen hoito 
saattohoitovaiheessa

• Lisätietoa:
• UHK:n nettivut/Ammattilaisille Hengitysvajaus
http://vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/uni-ja-
hengityskeskus/ammattilaisille/Sivut/default.aspx  

• Käypä hoito: Palliatiivinen hoito ja saattohoito, 
Aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS)

• Terveyskylä.fi: Palliatiivinen talo 
(tukea/informaatiota myös vakavasti 
sairastavien läheisille)



Lisätietoa

• CPAP and Non-Invasive Ventilation in 5 minutes   
https://www.youtube.com/watch?v=OHQK5PUT
Q_0

• https://www.ersnet.org/the-
society/news/novel-coronavirus-outbreak-
-update-and-information-for-healthcare-
professionals

https://www.youtube.com/watch?v=OHQK5PUTQ_0
https://www.ersnet.org/the-society/news/novel-coronavirus-outbreak--update-and-information-for-healthcare-professionals


Tsemppiä!


