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}  4 leikkaussalia 
}  11 ligamenttivammoja leikkaavaa lääkäriä ja 

21 leikkaussalihoitajaa 
}  ACL- toimenpiteet toiseksi yleisin 

ortopedinen toimenpide polvitähystyksen 
jälkeen 

}  2015 Koskisairaalassa tehdyt toimenpiteet: 
 ACL: 308 kpl, joista uusintoja 40kpl 
 PCL: 8kpl 
 MPFL: 38kpl 



}  Leikkausajanvaraus Dextra Koskisairaalan tiloissa 
  - sairaanhoitaja + sihteeri 

}  Ajanvaraus lääkärin tekemän leikkauslähetteen pohjalta 
}  Ajanvarauksen yhteydessä varataan tarvittava 

leikkausvälineistö, saliaika ja henkilökunta 
}  Potilaat tulevat useimmiten ligamenttivammojen 

korjausleikkaukseen vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. 
Jonkin verran myös kuntien maksamia toimenpiteitä ja 
satunnaisesti itsemaksavia 

}  Kaikkiin potilaisiin yhteys puhelimitse + kutsukirje 
}  Aika mahdollisuuksien mukaan potilaan ja lääkärin toiveiden 

mukaan. Huomioitava myös vakuutusyhtiön palvelulupaukset 





}  Esitietolomake 
}  Tarvittava preoperatiivinen käynti 

anestesialääkärin  toiveesta 
}  Laboratorio kokeet; jos yli 60-vuotias, niin 

EKG 
}  Syömättä 6 tuntia ja juomatta 4 tuntia ennen 

toimenpidettä 



}  ACL, PCL ja MPFL leikkaukset päiväkirurgisia 
toimenpiteitä, kotiutuminen leikkauspäivänä 

}  Sairaalassa olo aika 5-6 tuntia 
}  Potilaan tuloaika tunti ennen suunniteltua 

leikkauksen aloitusta 
}  Tulohaastattelu ja vaatteiden vaihto 
}  Esilääke: Histec 10mg p.o. 
}  Heräämössä infuusio+ antibiootti 

( Cefuroxime 1.5g) 
}  Saliin siirrytään n. 25 minuuttia ennen 

aloitusaikaa 



}  Leikkausaikaa varataan 1.5h (ACL, PCL) tai 1h  
(MPFL) 

}  Saliaika alkaa 30 minuuttia ennen 
leikkauksen aloitusta ja päättyy 15 minuuttia 
leikkauksen jälkeen 

}  Saliaikojen välissä 15 minuutin vaihtoväli 



}  Salissa instrumenttihoitaja + anestesiahoitaja koko 
leikkauksen ajan 

}   Alkuvalmisteluissa mukana passari 
}  Tehdään yleensä spinaalipuudutuksessa 
}  Puudutteena Bicain Pond spinal, määrä: 1.4-1.6ml 

(voidaan käyttää myös joukossa Fentanyylia 
0.5-1.0ml) 

}  Puudutuksen jälkeen potilas kyljellään n.2-3 
minuuttia ennen kääntöä selälleen 















}  Pääsääntöisesti primääri ACL- leikkaus 
tehdään single bundle tekniikalla 

}  Siirteenä käytetään omia jännesiirteitä 
takareidestä 

}  Re-ACL: kudospankkisiirre/oma BTB- siirre 
patellajänteestä 

}  Allografti tilataan Regeasta ajanvarauksen 
yhteydessä 

}  PCL: usein kudospankkisiire 
}  MPFL: Hamstringsiirre takareidestä 



}  Hoitaja assistentti (uusinnoissa lääkäri)  
}  LIA- puudute leikkauksen lopussa (Toradol 

30mg/ml 1ml + Chirocaine 7.5mg/ml 10ml 
+ Adrenalin 0.1 mg/ml 5ml + NaCl 0.9% 
40ml); kerralla laitetaan n. 20ml 

}  Haavalle Mepore + dacron vanu + lohman 
sidos 

}  Verityhjiö päästetään pois kun sidos 
paikoillaan 

}  Poistettavat ompeleet (paranemisen 
kontrollointi) 





}  Jalka koholle + kylmäpakkaus 
}  Lämpöpuhallin  
}  Kipulääkkeet: Burana + Panacod + Targiniq 

kotiin 
}  Kipupuudutus tarvittaessa: Saphenous blokki 
}  Tromboosi profylaksian tarve harkitaan 

erikseen (Klexane) 
}  Fysioterapeutin ohjaus 
}  Hoito-ohjeet suullisena ja kirjallisena  
}  Kotisoitto leikkausta seuraavana päivänä 





KIITOS! 


