
Milloin pitää olla huolissaan ja mitä voi tehdä?

PERIFEERISIIN VERISUONIKATETREIHIN 
LIITTYVÄT INFEKTIOT JA VIP-SCORE

27.3.2019 hygieniahoitaja Minna Hakanen HUS infektioidentorjuntayksikkö



2.4.20192

VIATON VIERASESINE, PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?



• hygieniahoitaja ajaa päivittäin veriviljelyt

• mikä löydös, mikrobi

• aktiivinen ajatus kanyyliperäisestä infektiosta

• pohjatyö

• kirjaukset

• ilmoitukset paikallisista infektioista (10A)

2.4.20193

JÄLJILLE PÄÄSEMINEN



• odotetaan varmistus mikrobista

• kirjaukset

• missä kanyyli laitettu

• paikallisoireet

• potilaan oireet

• jalkaudutaan osastolle

• osastonhoitaja

• osastotunti hygieniahoitaja+lääkäri

• haiPro haittatapahtuma ilmoitus

2.4.20194

HERÄÄ HUOLI…



Sisätautiosasto

• useita sepsiksiä vuonna 2017 ja 2018

• kaikki käyty läpi

Löydökset

• vahva kulttuuri varalla pidettävästä kanyylista

• 2 päivää käyttämättömänä – ei ab suojaa – taive – sepsis

• alkuun juuren seuranta merkinnät puuttui

2.4.20195

OMA HUOLI, LÖYDÖKSET



• perifeerisen kanyylin juuren ihon arviointi vip-score; jalkautus vuodeosastoille 2017

• useita osastotunteja

• seurantakohta potilastietojärjestelmään

• muistuttaminen aina kun osastolla

• asteikko näkyville

• innokas infektiolääkäri

• osaston lääkärien kouluttaminen, seuranta

• toivottiin ja saatiin Apottiin

• vaihdettiin venttiilitulppaa koko talossa

• vaihdettiin kanyylia ongelma-osastolla

• useita käyttökoulutuksia
2.4.20196

MITÄ TEHTIIN



opinnäytetyö Metropolia 2015

• perifeeristen kanyyli-infektioiden ehkäisy kirjaamiskäytäntöä muuttamalla

• vuoden 2019 HUS laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa

• VIP-score seuranta:

• Käynnistynyt Peijaksessa 2015 päivystysvalvontaosastolla

• 2017 alkuvuodesta jalkautettu kaikille vuodeosastoille

2.4.20197

KANYYLIN JUUREN IHON ARVIOINTI (VIP-SCORE)



Kanyylin juuren iho vaikuttaa terveeltä 1 Kirjaa huomiosi

Tarkkaile kanyylin juuren ihoa x1 / työvuoro

Lievää punoitusta ja/tai kipua kanyylin 
juuren läheisyydessä 2

Vaihda kanyylin paikkaa

Informoi lääkäriä mahdollisesta infektiosta

Kirjaa tiedot potilaan tietoihin

Kanyylin juuren iho punoittaa/tai on kipeä/ 
tai on turvoksissa/tai erittää tai on selkeästi 

infektoitunut
3

Vaihda kanyylin paikkaa

Kirjaa tiedot potilaan tietoihin

Informoi lääkäriä mahdollisesta infektiosta

Erittävästä kanyylin juuresta 
bakteeriviljelynäytteet ja kuumeilevasta 
veriviljelyt

Tee HLI-ilmoitus (10A)

MILTÄ KANYYLIN JUUREN IHO VAIKUTTAA
ARVO

(VIP-score)
TOIMENPITEET

KANYYLIN JUUREN IHON 
ARVIOINTI (VIP-score)

Tarkista kanyylien juuret kerran työvuorossa

Tarkkaile pistokohtaa kanyylin kanssa toimittaessa

Kirjaa havainnot ja toimenpiteet potilasjärjestelmään

24.1.19/ MH



saisiko lisättyä seurantakohdan omaan järjestelmään?

2.4.20199

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT



VIP-SCORE APOTISSA/ POTILAAN 
YHTEENVETOSIVULLA



VIP-SCORE APOTISSA



2.4.201912



OMA NÄKYMÄ

2.4.201913



Kanyylin tarve

• mihin perifeeristä kanyylia käytetään?

• osa tutkimuksista vaatii ison kanyylin kyynärtaipeeseen, varjoaine

• septisen potilaan nesteytys – henkeä uhkaava tilanne

• mitä lääkkeitä annetaan, arvio ajasta

2.4.201914

HOITAJAN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA



Kanyylin paikka

• miltä suonet näyttää

• potilaan ”kätisyys” 

• Kyynärtaive - taive voi hautua,  altistuu liikkeelle ja jää helposti piiloon

• Kämmenselkä - altistuu liikkeelle,  potilaan käsihygienia ei toteudu oikein, 
kanyyli paremmin näkyvissä

• kyynärvarsi – mekaaninen liike kanyylille vähäisempää

• onko vasta-aiheita

• laskimotukoksia, sädehoito raajaan, iho-ongelmia, fisteli, 
kainaloevakuaatio, pareesi

2.4.201915

JATKUU…



• kerro potilaalle mitä olet tekemässä ja miksi

• potilas kannattaa ohjata makuulle

• käden saa rennoksi

• rauhallisuus, ympäristön rauhallisuus

• hyvä työskentelyasento ja valaistus

• varaa välineet

• hallitse välineet ja prosessi

• aseptiikka ennen ja jälkeen

2.4.201916

TOTEUTUS



• pitkittynyt hoitojakso

• uusi hoitojakso

• jatkohoitopaikka/kotisairaala

• pitkä antibioottihoito iv,po

• picc,cv

• lisätutkimuksia

• vartalon TT, ECHO

2.4.201917

KANYYLIPERÄINEN SEPSIS POTILAALLE



PERIFEERISEN KANYYLIN KIINNITTÄMINEN

PISTOAUKON TULEE NÄKYÄ JOTTA JUURTA VOI 
TARKKAILLA

2.4.201918





MUISTILISTA

• turhat kanyylit pois!

• ambulanssin laittaman kanyylin poisto/vaihto mahdollisimman pian

• varhaisessa vaiheessa ilmoittaminen lääkärille ( arvio 2)

• päivittäinen seuranta ja kirjaaminen

2.4.201920



2 innokasta anestesiasairaanhoitajaa

2 pv viikossa kiertävät osastoilla

katsovat PICC/ CV katetrit ultralla

laittavat perifeerisiä kanyyleja

• 2 yritystä/per hoitaja

• max 4 yritystä – sitten soitto

muistuttavat päivittäisestä seurannasta!

muistuttavat turhien poistosta!

2.4.201921

PEIJAS VA (VASCULAR ACCESS) TIIMI



• liian tuttu apuväline

• kiire?

• vähäinen hoitajatilanne

• kerran vielä

• varalla pitäminen

• tiedonpuute, välinpitämättömyys

• entistä sairaammat potilaat

2.4.201922

POHDINTAA SYISTÄ



• asettamisen aseptiikka

• käsihygienia

• seuranta, kirjaaminen

• aktiivinen ajatus poistosta

2.4.201923

YHTEEN ASIAAN PANEUTUMINEN EI RIITÄ -
PITÄÄ AJATELLA KIMPPUNA ASIAA



2.4.201924

VAI PIRULLINEN VIERASESINE, OLISIN 
HUOLISSAAN


