
PPÄÄIHTEIDEN KIHTEIDEN KÄÄYTTYTTÄÄJJÄÄT T 
ENSIHOIDOSSAENSIHOIDOSSA



YLEISTYLEISTÄÄ

Vakavia myrkytyksiVakavia myrkytyksiää n. 2000/vuosin. 2000/vuosi
�� Puolet johtaa kuolemaanPuolet johtaa kuolemaan
�� Tehohoitoon 800Tehohoitoon 800
�� Suurin osa kuolee ennen ensihoitoon pSuurin osa kuolee ennen ensihoitoon pääääsysyää
�� Hoitoon pHoitoon päääässeiden kuolleisuus alle 2%sseiden kuolleisuus alle 2%



YlYl. Sekamyrkytys (ETOH + . Sekamyrkytys (ETOH + pkvpkv--llääääkkeetkkeet))
�� MyMyöös korvikealkoholit, ss korvikealkoholit, säärkylrkylääääkkeet, kkeet, 

parasetamoliparasetamoli, epilepsial, epilepsialääääkkeet, kkeet, 
opiaattipohjaisetopiaattipohjaiset kipulkipulääääkkeetkkeet

Ensihoito perustuu elintoimintojen Ensihoito perustuu elintoimintojen 
tukihoitoon, myrkyn imeytymisen estoon ja tukihoitoon, myrkyn imeytymisen estoon ja 
joskus vastajoskus vasta--ainehoitoonainehoitoon



ETIOLOGIAETIOLOGIA
Suurin osa itse aiheutettuja, tahallaan tai Suurin osa itse aiheutettuja, tahallaan tai 
vahingossavahingossa
Aikuisilla tahallisissa lAikuisilla tahallisissa läähes aina mukana hes aina mukana 
alkoholi, usein myalkoholi, usein myöös ls lääääkkeetkkeet
Huumausaineiden aiheuttamat myrkytyksetHuumausaineiden aiheuttamat myrkytykset
�� OpiaatitOpiaatit ((buprenorfiinibuprenorfiini))
�� Stimulantit harv.Stimulantit harv.
�� GammaGamma
�� LiimatLiimat
�� ButaaniButaani
�� kasvimyrkytyksetkasvimyrkytykset



Myrkytyksen aiheuttajan alustava Myrkytyksen aiheuttajan alustava 
selvittselvittääminenminen
�� RekvisiittaRekvisiitta
�� Paikalla olevat henkilPaikalla olevat henkilöött
�� Virallinen lVirallinen lääääkityskitys
�� Muista vammat, tartuntatauditMuista vammat, tartuntataudit



OIREET JA LOIREET JA LÖÖYDYDÖÖKSETKSET

SekamyrkytysSekamyrkytys
�� Tajunta alentunutTajunta alentunut
�� HypotensioHypotensio
�� Harva, pinnallinen hengitysHarva, pinnallinen hengitys
�� Hitaasti, symmetrisesti valolle reagoivat Hitaasti, symmetrisesti valolle reagoivat 

pupillatpupillat
�� Kouristelu, jKouristelu, jääykistely, ykistely, serotonerginenserotonerginen sndrsndr



Korvikealkoholit, Korvikealkoholit, salisylaatitsalisylaatit, , trisyklisettrisykliset
masennuslmasennuslääääkkeetkkeet
�� MetabolinenMetabolinen asidoosiasidoosi (syv(syvää, taaja hengitys), taaja hengitys)
�� SyvSyvää tajuttomuus (korvikkeet)tajuttomuus (korvikkeet)
�� KammiovKammioväärinrinää

ParasetamoliParasetamoli
�� Muut. vrk kuluttua maksavaurio, ei akuutteja oireitaMuut. vrk kuluttua maksavaurio, ei akuutteja oireita

SydSydäänlnlääääkkeetkkeet
�� BradykardiaBradykardia, , hypotensiohypotensio, kammioper, kammioperääiset rytmihiset rytmihääiriiriöött

InsuliiniInsuliini
�� hypoglykemiahypoglykemia



OpiaatitOpiaatit
�� Hengityslama, taajuus muutama kerta/min tai Hengityslama, taajuus muutama kerta/min tai 

00
�� MioosiMioosi
�� SyvSyvää tajuttomuustajuttomuus
�� Aluksi Aluksi takykardiatakykardia ja hypertensio (hapenpuute ja hypertensio (hapenpuute 

ja respiratorinen ja respiratorinen asidoosiasidoosi) ) 

--> syke laskee> syke laskee
--> pulssiton rytmi> pulssiton rytmi
--> > asystoleasystole



StimulantitStimulantit
�� RR nousu, T nousuRR nousu, T nousu
�� Aivoverenvuoto, lAivoverenvuoto, läämpmpööhalvaus (ekstaasi), halvaus (ekstaasi), 

hypertensiivinenhypertensiivinen kriisikriisi
�� SydSydääninfarkti (kokaiini)ninfarkti (kokaiini)
�� KammiovKammioväärinrinää

Gamma, lakkaGamma, lakka
�� SyvSyvää tajuttomuus, hengitystajuttomuus, hengitys-- ja ja 

verenkiertolamaverenkiertolama



ENSIHOITOENSIHOITO

Avoimet hengitystietAvoimet hengitystiet
�� Kylkiasento / nieluputki / Kylkiasento / nieluputki / intubaatiointubaatio (GCS <7 (GCS <7 

ilman ilman sedaatiotasedaatiota))

RiittRiittäävvää hapetushapetus
�� LisLisäähappi / maski + palje / happi / maski + palje / intubaatiointubaatio + happi+ happi

Verenkierron riittVerenkierron riittäävyysvyys
�� Suoniyhteys / nestehoito / Suoniyhteys / nestehoito / vasoaktiivinenvasoaktiivinen

llääääkityskitys



MuutMuut
�� LLääääkehiilikehiili
�� VastaVasta--ainehoitoainehoito
�� Kouristelujen hoitoKouristelujen hoito
�� HypoglykemianHypoglykemian hoitohoito



Tajuton potilas (Glasgow Tajuton potilas (Glasgow ComaComa ScoreScore <9)<9)
�� Ei reagoi kEi reagoi kääsittelyyn/puhutteluunsittelyyn/puhutteluun

--> > intubaatiointubaatio, mekaaninen ventilaatio, mekaaninen ventilaatio
-- hengityksen turvaaminenhengityksen turvaaminen
-- aspiraatioriskin vaspiraatioriskin väähenthentääminenminen
-- nennenää--mahaletkumahaletku
-- llääääkehiilikehiili
-- vasen kylkiasento, lisvasen kylkiasento, lisäähappi, happi, 
nieluputkinieluputki



VerenkiertovajausVerenkiertovajaus
�� Myrkyn aiheuttama Myrkyn aiheuttama vasodilataatiovasodilataatio
�� SydSydäämen toiminnan vajausmen toiminnan vajaus
�� RingerRinger 500ml/10500ml/10--15min toistetusti15min toistetusti
�� PlasmanlaajentajaPlasmanlaajentaja
�� VasoaktiivisetVasoaktiiviset llääääkkeetkkeet

DopamiiniDopamiini, noradrenaliini, adrenaliini, noradrenaliini, adrenaliini



Kouristelu: Kouristelu: iviv--bzdbzd
Verensokerin mittaus (myVerensokerin mittaus (myöös muilla kuin s muilla kuin 
diabeetikoilla)diabeetikoilla)
LLäämpmpööhalvaus: jhalvaus: jäääähdytys + runsas hdytys + runsas 
nestehoitonestehoito
SydSydäänpysnpysäähdys: normaali elvytyshdys: normaali elvytys
�� Jos mukana korvikealkoholeja tai Jos mukana korvikealkoholeja tai trisyklisitrisyklisiää, , 

mymyöös bikarbonaatti s bikarbonaatti asidoosinasidoosin korjaamiseksikorjaamiseksi



IMEYTYMISEN ESTOIMEYTYMISEN ESTO

LLääääkehiilikehiili
�� ObsObs! tajunta (aspiraatioriski) ! tajunta (aspiraatioriski) 
�� ObsObs! ! alkoalko, rauta, litium, fluori, rauta, litium, fluori
�� Milloin nautittu? MitMilloin nautittu? Mitää nautittu (nautittu (depotdepot)?)?
�� MasennuslMasennuslääääkkeet kkeet --> suoliston > suoliston motiliteettimotiliteetti

alenee, lalenee, lääääkettkettää imeytymimeytymäättttää
�� Ei happoEi happo--ememääsmyrkytyksisssmyrkytyksissää (vesi)(vesi)
�� Ei Ei orgorg. hiilivetymyrkytyksiss. hiilivetymyrkytyksissää (parafiini(parafiiniööljy)ljy)
�� KasviKasvi-- ja sienimyrkytyksissja sienimyrkytyksissää



LLääääkehiilen annostelukehiilen annostelu
�� < 1v. 125ml< 1v. 125ml
�� 11--7v. 250ml7v. 250ml
�� >7v ja aikuinen 500ml>7v ja aikuinen 500ml



VASTAVASTA--AINEHOITOAINEHOITO

FlumatseniiliFlumatseniili ((LanexatLanexat) ) 
�� Annos 0,2Annos 0,2--0,5mg 0,5mg i.vi.v. . adad 2mg2mg
�� BzdBzd--vastavasta--aineaine
�� Isoilla annoksilla vaikutus myIsoilla annoksilla vaikutus myöös etanolin s etanolin aihaih. . 

tajunnanhtajunnanhääiriiriööississää
�� SekamyrkytyksessSekamyrkytyksessää bzdbzd voi suojata voi suojata 

kouristeluilta ja pitkouristeluilta ja pitääää rauhallisenarauhallisena
EpEpääselvissselvissää myrkytyksissmyrkytyksissää voi olla parempi voi olla parempi 
kuljettaa potilas sairaalaan kuin kumota kuljettaa potilas sairaalaan kuin kumota bzdbzd--
vaikutusvaikutus vain diagnostisessa mielessvain diagnostisessa mielessää



NaloksoniNaloksoni
�� OpiaattimyrkytysOpiaattimyrkytys
�� Nopea vaikutusNopea vaikutus

Ensin Ensin naloksoninaloksoni ja sitten ja sitten tarvtarv. . intubaatiointubaatio

�� Toistuvat annokset, suuret annokset (heroiini, Toistuvat annokset, suuret annokset (heroiini, 
buprenorfiinibuprenorfiini, , metadonimetadoni, , fentanyylifentanyyli))

�� MyMyöös nens nenään limakalvoille, mutta vaikutus n limakalvoille, mutta vaikutus 
hitaamminhitaammin

�� Annos 0,1Annos 0,1--0,8mg 0,8mg i.vi.v. tai 0,4mg . tai 0,4mg i.mi.m. . adad 10mg10mg
�� Ei poista Ei poista dekstropropoksifeenindekstropropoksifeenin

sydsydääntoksisuuttantoksisuutta



KalsiumglubionaattiKalsiumglubionaatti ((CalciumCalcium--SandozSandoz))
�� CaCa--kanavankanavan salpaajatsalpaajat
�� 4g 4g i.vi.v. toistaen. toistaen

BeetasalpaajatBeetasalpaajat
�� GlukagoniGlukagoni 11--4mg (4mg (obsobs! pahoinvointi)! pahoinvointi)
�� IsoprenaliiniIsoprenaliini 22--20ug/min20ug/min
�� AdrenaliiniAdrenaliini

AtropiiniAtropiini 11--5mg 5mg i.vi.v..
�� organofosfaatitorganofosfaatit


