
Lasten hengitysvaje – osaamis-, laatu- ja 

seurantakriteerit ja mittarit 

Pitkäaikaista hengitystukihoitoa vaativat potilaat 

 Unenaikainen / jatkuva 

 Invasiivinen 

 Vain trakeostooma 

o spontaanihengitys 

o Korkeavirtaushoito (Airvo) 

o CPAP 

o kaksoispaineventilaatio 

 Non-invasiivinen 

o happirikastin 

o Korkeavirtaushoito (Airvo) 

o CPAP 

o CPAP painetuella 

o kaksoispaineventilaatio 

Hoitokriteerit ja resurssit 

1. Tunnistetaan hengitystuen tarpeessa olevat lapset 

a. Neuvolassa ja perusterveyden huollossa osataan epäillä unenaikaisesta 

hengityshäiriötä ja lapsi lähetetään eteenpäin erikoissairaanhoitoon 

b. Muiden erikoisalojen lääkärit (esim. neurologit) lähettävät potilaat (kuten 

lihassairaat) hengityksen arvioon riittävän ajoissa. 

2. Diagnostiset tutkimukset yliopistosairaalassa 

a. Lasten keuhkolääkärin tai lasten hengityshäiriöihin perehtyneen lääkärin 

arvio 

b. Tilanteesta riippuen tarvittavat tutkimukset (kuvantaminen pään MRI, 

tähystykset, yskäPEF, spirometria, muut keuhkofunktiotutkimukset) 

c. Unipolygrafia (kultainen standardi) 

3. Indikaatiot ventilaatiotukihoidon aloittamiselle 



a. Alentunut kaasujenvaihto 

i. SpO2 jää alle 90% 

ii. EtCO2 tai TcCO2 jää yli 7.5 kPa 

b. Vaikea-asteinen obstruktiivinen uniapnea, joka ei ole kirurgisesti 

hoidettavissa 

c. Sentraalinen hypoventilaatio 

d. Periodinen hengitys johon liittyvät merkittävät toistuvat SpO2-tason laskut ja 

joka ei ole hoidettavissa esim. lääkkeellisesti 

e. Unenaikainen hengityshäiriö, joka estää normaalin unen ja aiheuttaa jatkuvia 

havahtumisia 

f. Työläs hengitys, joka aiheuttaa lapselle merkittävän kasvun tai 

painonkehityksen häiriön 

4. Hoitotiimi 

a. tiimiä johtaa joko lasten keuhkolääkäri tai lasten hengitystukihoitoihin 

perehtynyt lääkäri 

i. valitsee sopivan laitteen, suunnittelee asetukset 

b. tarvittaessa muut erikoisalojen lääkärit (pediatri, anestesiologi, KNK, 

neurologi, kirurgi, neurokirurgi, KNF-lääkäri) 

c. kuntoutusohjaaja (tai ventilaatiotukihoitaja) 

i. hankkii laitteet ja ohjaa niiden käytön 

ii. etsii sopivat maskit ja kiinnitykset ja ohjaa niiden käytön 

d. sosiaalihoitaja 

5. Kotisairaala tai hoitoringit 

a. Ventilaatiotuesta riippuvainen lapsi tarvitsee 24 h/vrk hoitoringin 

6. Laitteet 

a. kaikki käytetyt ventilaattorikoneet ja oheislaitteet täytyy olla valmistajan 

hyväksymiä kyseiselle potilasryhmälle (esim. ventilaattoreiden valmistajan 

antamia painorajoja täytyy noudattaa) 

b. Minimi laitekanta ja niiden huollosta vastaava henkilöstö 

i. Kun lapsi (>5kg) on hengitystuesta täysin riippuvainen 

1. esim. Astral tai vastaava 

2. (Trilogy ei enää “up-to-date”) 

ii. vastasyntyneelle (paino <5kg) toteutettava NIV-tuki 

1. esim. Airvo2 tai vastaava 



iii. vastasyntyneelle (paino 5-13 kg) toteutettava NIV-tuki 

1. esim. Airvo2 tai vastaava 


