
JÄÄKIEKOSSA TAPAHTUVAT
TAPATURMAT JA NIIDEN ENSIAPU

IDA-KAISA KALLIOINEN & MARIKA KARSIKAS



ENSIAPULAUKUN SISÄLTÖ
• KYLMÄPAKKAUKSET - JÄÄPUSSIT, KYLMÄSPRAY, KYLMÄGEELI

• IDEAALISITEITÄ JA ITSEKIINNITTYVÄÄ TUKISIDETTÄ

• KOLMIOLIINA

• KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

• HAAVANPUHDISTUSAINETTA JA PUMPULIA

• LAASTAREITA, PUHTAITA SIDETAITOKSIA, HARSORULLIA, PAINESITEITÄ, JA IHOTEIPPIÄ

• SÄRKYLÄÄKKEITÄ

• AVARUUSLAKANA

• PINSETIT

• KORTISONI/KYYPAKKAUS

• SAKSET

• URHEILUTEIPPI

• TASKULAMPPU

• KUUMEMITTARI

• LUETTELO PELAAJILLE SOPIVISTA SÄRKYLÄÄKKEISTÄ SEKÄ VAHINKOILMOITUSLOMAKE



ASTMA
• OIREET:

• VAIKEUTUNUT ULOSHENGITYS, HENGITYKSEN VINKUMINEN

• AHDISTUS, PUHEEN VAIKEUTUMINEN

• LIMAN MUODOSTUS ILMATEISSÄ, YSKÄ

• VAKAVASSA KOHTAUKSESSA HUULIEN SINERRYS

• ENSIAPU:
• SIIRRÄ ASTMAATIKKO POIS ALTISTAVAN TEKIJÄN LÄHEISYYDESTÄ

• PYYDÄ TAI AVUSTA ASTMAATIKKOA OTTAMAAN HÄNELLE MÄÄRÄTYT LÄÄKKEET

• LAITA ASENTOON, JOSSA ON HELPPO HENGITTÄÄ, USEIMMITEN TUETTU ETUKUMARA
ISTUMA-ASENTO

• AVAA KIRISTÄVÄT VAATTEET

• PYSY RAUHALLISENA JA TARVITTAESSA RAUHOITTELE ASTMAATIKKOA, SILLÄ
HÄTÄÄNTYMISEN YHTEYDESSÄ MYÖS HENGITYSTYÖ LISÄÄNTYY



AMPIAISEN  & MEHILÄISEN PISTO

• OIREET:
• IHON PUNOITUS, TURVOTUS JA KIPU

• ALLERGINEN REAKTIO (HENKILÖKOHTAINEN ADRENALIINIPIIKKI)

• ENSIAPU:
• POISTA MAHDOLLINEN PISTIN VAROVASTI

• OTA KYYPAKKAUKSEN KORTISONIPILLERIT

• VIILENNÄ PISTOKOHTAA

• TARVITTAESSA LÄÄKÄRIIN, ETENKIN, JOS KYSEESSÄ ON LAPSI TAI ALLERGINEN HENKILÖ



NENÄVERENVUOTO

• ENSIAPU:
• AUTA AUTETTAVA ETUKUMARAAN ASENTOON

• PYYDÄ HENKILÖÄ NIISTÄMÄÄN VUOTAVA SIERAIN TYHJÄKSI VERIHYYTYMISTÄ

• PAINA VUOTAVAA SIERAINTA LUJASTI SORMELLA NENÄRUSTOA VASTEN 10-15
MINUUTIN AJAN

• LISÄKSI OTSAAN TAI NISKAAN VOI ASETTAA KYLMÄÄ

• MIKÄLI VERENVUOTO EI TYREHDY 15 MINUUTIN AIKANA ON HAKEUDUTTAVA
LÄÄKÄRIIN -> NENÄVERENVUOTO VOI LIITTYÄ PÄÄN ALUEEN VAMMOIHIN.



IRRONNUT HAMMAS

• ENSIAPU:
• ÄLÄ KOSKE HAMPAAN JUURIIN ÄLÄKÄ LAITA HAMMASTA TAKAISIN

HAMMASKUOPPAAN

• PIDÄ IRRONNUT HAMMAS KOSTEANA KÄÄRIMÄLLÄ SE VEDELLÄ KOSTUTETTUUN
PAPERIIN TAI KANKAASEEN

• LAITA VUOTAVAAN HAMMASKUOPPAAN SIDEHARSO TAI KANGASSYKERÖ JA
PURE HAMPAAT YHTEEN

• VIE LOUKKAANTUNUT ETTÄ IRRONNUT HAMMAS MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI
HAMMASLÄÄKÄRIIN



KASVOJEN LUIDEN MURTUMAT

• OIREITA:
• TURVOTUS

• VERENVUOTO

• SILMIEN YMPÄRISTÖN MUSTUMINEN

• LEUKANIVELEN SIIRTYMINEN POIS
PAIKOILTAAN

• HAMMASVAMMAT

• TAJUNNANHÄIRIÖT

• ALALEUAN MURTUMISSA LEUAN LIIKUTTELU
JA PUHE VAIKEUTUVAT JA LEUKANIVEL VOI
SIIRTYÄ POIS PAIKOILTAAN

• ENSIAPU

• TURVATTAVA HENGITYS JA VERENKIERTO

-> TAJUTTOMALLA HENKILÖLLÄ
TUKEHTUMISVAARA

• KYLMÄÄ VAMMA KOHTAAN

• AUTETTAVA LÄÄKÄRIIN TAI TEHTÄVÄ
HÄTÄILMOITUS



AIVOTÄRÄHDYS

• TAJUNNAN ALENEMINEN, AIVOTOIMINTOJEN HÄIRIÖITÄ JA JOSKUS TAJUTTOMUUTTA

• TAJUTTOMUUS KESTÄÄ KORKEINTAAN 30 MINUUTTIA

• OIREITA: HETKELLINEN TAJUNNANMENETYS, LYHYTKESTOINEN MUISTINMENETYS - ERITYISESTI
TAPAHTUMAHETKESTÄ - HEIKENTYNYT AJAN JA PAIKANTAJU, SAMOJEN ASIOIDEN KYSYMINEN,
PÄÄNSÄRKY, PAHOINVOINTI, OKSENTELU, HUIMAUS JA UNELIAISUUS.

• AIVOTÄRÄHDYKSEN SATTUESSA TAI SITÄ EPÄILTÄESSÄ ÄLÄ JÄTÄ LASTA YKSIN.
• LAPSEN OLLESSA HUONOVOINTINEN JA PÄÄTÄ SÄRKEE, TOIMITA HÄNET LÄÄKÄRIIN.



KALLO- & AIVOVAMMA

• TOTEAMINEN ONNETTOMUUSPAIKALLA HANKALAA, MUTTA VIITTEINÄ VOIVAT OLLA PAINUNUT
KALLO, LOUKKAANTUNEEN MUISTAMATTOMUUS, SEKAVA PUHE JA TAJUNNANTASON SELKEÄ LASKU

• OIREINA PÄÄKIPU, KUHMU, MUSTELMA PÄÄSSÄ TAI KASVOISSA, TAJUNNANHÄIRIÖT, PAHOINVOINTI
TAI TAJUTTOMUUS.

• ENSIAPU:
• HENGITYKSEN JA VERENKIERRON TURVAAMINEN

• TYREHDYTETÄÄN MAHDOLLINEN VERENVUOTO

• AUTETTAVAN OLLESSA TAJUTON KÄÄNNETÄÄN HÄNET KYLKIASENTOON

• HÄTÄILMOITUS



SELÄN VENÄHDYS

• OIREITA:
• KIPU

• VINO ASENTO

• TUNNE ETTEI JALAT KANNA

• ENSIAPU

• LEPO SELINMAKUULLA JA LIHASTEN
RENTOUTTAMINEN

• KIPULÄÄKE TARVITTAESSA

• LÄÄKÄRIIN, MIKÄLI

• RAAJOISSA PISTELYÄ TAI TUNTOPUUTOKSIA

• VIRTSAN- TAI ULOSTEENPIDÄTYSKYKY
HEIKKENEE



MURTUMA SELKÄRANGASSA

• NIKAMAN MURTUESSA SE PAINUU KASAAN TAI SIIRTYY POIS PAIKALTAAN PAINAEN SELKÄYDIN
KANAVAA JA HERMOA.

• NIKAMAN SIIRTYESSÄ PAIKALTAAN SEURAA TUNTO- JA TOIMINTAHÄIRIÖITÄ ERITYISESTI RAAJOISSA,
SEKÄ SELKÄYDIN VOI VAURIOITUA PYSYVÄSTI.

• SELKÄRANGAN MURTUMAN OIREITA OVAT KIPU, PISTELY RAAJOISSA, TUNTOPUUTOKSET JA
LIHASHEIKKOUS SEKÄ RAAJOJEN LIIKKUMATTOMUUS.

• ENSIAPU:
• VÄLTÄ LOUKKAANTUNEEN TURHAA LIIKUTTELUA

• KAULARANGAN ALUEEN MURTUMASSA TUE AUTETTAVAN PÄÄTÄ JA KAULAN ALUETTA KAKSIN KÄSIN

• HUOLEHDI, ETTÄ AUTETTAVAN HENGITYSTIET PYSYVÄT AUKI

• KÄÄNNÄ TAJUTON AUTETTAVA KYLKIASENTOON

• TEE HÄTÄILMOITUS



POLVEN & NILKAN VÄÄNTYMINEN
• VÄÄNTYMISEN OIREITA:

• MUSTELMA

• TURVOTUS

• ARISTUS VAURIOKOHDAN YMPÄRILLÄ

• KIPU LIIKUTELTAESSA JA KUORMITTAESSA

• NIVELVAMMAN OIREITA:
• KIPU

• TURVOTUS

• VIRHEASENTO

• MUSTELMA

• RAAJAA EI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN
NORMAALISTI

• ENSIAPU:
• KOMPRESSIO – PAINA VAMMA KOHTAA

• KOHO – NOSTA VAMMA KOHTA KOHOLLE

• KYLMÄ – ASETA KYLMÄÄ VAMMAKOHTAAN JA
PIDÄ 15-20 MINUUTTIA

• KYLMÄÄ EI KUITENKAAN TULE LAITTAA SUORAAN
PALJAALLE IHOLLE

• EPÄILTÄESSÄ VÄHÄNKIN VAKAVAMPAA VAMMAA
ON KÄYTÄVÄ LÄÄKÄRISSÄ

• NIVELEN SIIRTYESSÄ POIS PAIKOILTAAN:
• JÄTÄ SE PAIKALLEEN VIRHEASENTOON

• TUE MAHDOLLISIMMAN KIVUTTOMAAN ASENTOON

• TOIMITA LÄÄKÄRIIN



OLKALUUN MURTUMA

• OIREITA:
• VOIMAKAS KIPU

• PUNOITUS

• RUHJEET

• KÄDEN NOSTAMISEN MAHDOTTOMUUS

• ENSIAPU:
• KYLMÄPUSSI LIEVITTÄMÄÄN KIPUA

• TUE LOUKKAANTUNUT YLÄRAAJA
VARTALOON

• VIE LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN.



KYYNÄRLUUN MURTUMA

• OIREITA:
• KYYNÄRPÄÄN TURVOTUS JA ARISTUS

• KYYNÄRNIVELEN OJENNUSVAJAUS

• ENSIAPU:
• KYLMÄPAKKAUS VÄHENTÄMÄÄN

TURVOTUSTA

• TUE LOUKKAANTUNUT YLÄRAAJA
VARTALOON

• VIE LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN



VÄRTTINÄLUUN MURTUMA

• OIREITA:
• YLÄOSAN MURTUMASSA LIIKERAJOITUS JA

VÄLITÖN KIPU

• ALAOSAN MURTUMASSA ELI
RANNEMURTUMASSA VOIMAKAS KIPU,
RANNE SAATTAA OLLA TURVONNUT JA
VIRHEELLISESSÄ ASENNOSSA

• ENSIAPU:
• TUE LOUKKAANTUNUT YLÄRAAJA

KYLMÄPUSSIN KANSSA VARTALOON

• VIE LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN



REISILUUN MURTUMA

• OIREITA:
• VOIMAKAS KIPU

• TURVOTUS

• MUSTELMA

• EPÄMUODOSTUMAT

• MAHDOLLINEN ALARAAJAN PITUUDEN
LYHENEMINEN

• RAAJAN LIIKUTTAMINEN TAI PAINOVARAUS
EI ONNISTU

• ENSIAPU:
• TUE LOUKKAANTUNUT JALKA

LIIKKUMATTOMAKSI JA
LEPOASENTOON KYLMÄPUSSIN
KANSSA

• VIE LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN



SÄÄRILUUN MURTUMA

• OIREITA:
• JALKAA EI PYSTY LIIKUTTAMAAN EIKÄ

KÄVELY ONNISTU

• KIPEÄ

• TURVONNUT

• ARKA

• EPÄMUODOSTUMIA

• ENSIAPU:
• ASETA JOKIN PEHMUSTE JALKOJEN

VÄLIIN

• TUE LOUKKAANTUNUT JALKA
LIIKKUMATTOMAKSI SITOMALLA SE
KIINNI TOISEEN JALKAAN

• TYREHDYTÄ TARVITTAESSA
VERENVUOTO

• VIE LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN



PAINESIDE
• ENSIAPU:

• TYREHDYTÄ HAAVA MAHDOLLISIMMAN
NOPEASTI PAINAMALLA VUOTOKOHTAA
KÄMMENELLÄ TAI SORMIN

• ASETTA SUOJASIDE HAAVALLE JA 1-2
SIDERULLAA TAI JOKIN PIENI ESINE PAINOKSI
SUOJASITEEN PÄÄLLE HAAVAKOHTAAN

• SIDO JOUSTOSIDE TUKEVASTI SUOJASITEEN JA
PAINON PÄÄLLE

• TARVITTAESSA AUTA LOUKKAANTUNUT
ISTUMAAN TAI MAKUULLE

• SOITA HÄTÄNUMEROON 112 TAI
HUOLEHDI HENKILÖ JATKOHOITOON

• TOIMITA LOUKKAANTUNUT LÄÄKÄRIIN, JOS

• HAAVA ON PÄÄN ALUEELLA

• HAAVASSA ON VIERASESINE

• HAAVA ULOTTUU RINNAN TAI VATSAN IHON
LÄPI TAI SELKÄYTIMEEN

• HAAVAAN LIITTYY JÄNNE-, HERMO- TAI
VERISUONIVAMMA, AVOMURTUMA TAI
TRAUMAATTINEN AMPUTAATIO



SOKKI

• OIREITA:
• IHO ON KALPEA JA KYLMÄNHIKINEN

• PULSSI ON HEIKKO JA NOPEA
• VAIKEASTI TUNNETTAVISSA

• NOPEUS JOPA YLI 120 KERTAA
MINUUTISSA

• TUNTEE HUIMAUSTA KOHOASENNOSSA

• LEVOTON

• ÄRTYISÄ

• JOSKUS SEKAVA

• ENSIAPU:
• ASETA POTILAS PITKÄLLEEN

• TARKKAILE HENGITYSTÄ

• TYREHDYTÄ ULKOISET VERENVUODOT

• LAITA POTILAAN JALAT KOHOLLE

• EHKÄISE TURHAA KIPUA, KÄSITTELE
POTILASTA VAROEN

• SUOJAA POTILAS KYLMÄLTÄ PEITTELEMÄLLÄ

• RAUHOITA POTILASTA KESKUSTELEMALLA

• ÄLÄ ANNA JUOTAVAA, VAIKKA
HÄN VALITTAISI JANOA

• VIE POTILAS VÄLITTÖMÄSTI HOITOON



CASE-TEHTÄVÄT
KAULA- JA SELKÄRANGAN MURTUMAT

· vältä loukkaantuneen turhaa liikuttelua, ellei se ole välttämätöntä
· kaularangan murtumaa epäiltäessä, tue loukkaantuneen päätä ja kaulan aluetta tukevasti

kaksin käsin & huolehdi samalla, että autettava hengittää.

· jos loukkaantunut menee tajuttomaksi, auta hänet varovasti kylkiasentoon.

Ohjeet kylkiasentoon kääntämiseen:

· Tarkista ensin, onko potilas tajuton. Puhuttele kuuluvasti ja ravistele hartioista.
· Tarkista hengittääkö autettava, tunnustele ilmavirtaa (kämmenselkä / poski)
· Jos autettava hengittää aloitetaan kyljelle kääntäminen.

Toinen käsi 90⁰ kulmaan kämmen puoli ylöspäin
Toinen käsi rinnanpäälle.

Nosta takimmainen polvi koukkuun.
Tartu kiinni takimmaisesta hartiasta ja koukussa olevasta
polvesta. Käännä kylkiasentoon.

Jätä koukussa ollut jalka koukkuun.
Aseta rinnanpäällä ollut käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.
Varmista pään asento taivuttamalla leuasta hieman ylöspäin
niin, että hengitystiet pysyvät auki.

Mikäli kyseessä on kaularangan murtuma ja auttajia on kaksi, tehkää työnjako:

o toinen tukee koko kääntämisen ajan autettavan päätä ja kaulan aluetta
o toinen kääntää autettavan hitaasti kertoen samalla toiselle mitä tekee, jotta kääntö

olisi mahdollisimman turvallinen ja hallittu.



YLÄRAAJAN MURTUMA

· tue raaja liikkumattomaksi kolmioliinalla tai esim. paidalla.
· tarvittaessa käden voi vielä sitoa ylävartaloon kiinni, jos se vähentää kipua.

Kolmioliinan sidontaohje:

· Pisin sivu on pitkittäissuunnassa
· Kolmion kärki kyynärpään puolella
· Pitkänsivun yläkulma olkapään taakse
· Pitkänsivun alakulmasta kiinni ja nosta se käden päältä toiselle puolelle olkapään taakse
· Sido liinan kulmat kiinni toisiinsa niskan taakse
· Tee kyynärpäässä olevan kolmioliinan kärkeen solmu
· Tarvittaessa voit vielä sitoa käden vartaloon kiinni hellästi, jos kipu sen sallii.

ALARAAJAN MURTUMA

· jalka on hyvä tukea liikkumattomaksi sitomalla se kiinni terveeseen jalkaan
· jos kyseessä on säären tai polvenseudun murtuma tuen pitää ulottua lonkkaan asti

Alaraaja murtuman sidontaohje:

· Laita loukkaantuneen jalkojen alle varovasti, esim. liinoja yms. millä aioit sitoa jalat
yhteen

· Ota jokin pehmeä vaate, esim. takki tai huopa, ja aseta se jalkojen väliin (jalkojen luonnollinen
asento)

· Sido jalat yhteen varovasti, mutta tarpeeksi tiukalle.

PAINESITEEN TEKEMINEN

· Painesiteen tarkoitus on kohdistaa haavakohtaan tasainen, verenvuodon tyrehdyttävä paine.
· Painesiteen voi rakentaa valmiista sidoksista tai muista saatavilla olevista tarvikkeista.

Runsaasti vuotavan haavan ja painesiteen ohjeet:

· Paina vuotokohtaa kämmenellä tai sormin, voit myös pyytää autettavaa
itse painamaan vuotokohtaa.

· Auta loukkaantunut istumaan tai makuulleen.
· Aseta suojaside haavalle ja jatka painamista siteen päältä.
· Aseta suojasiteen päälle 1-2 siderullaa tai jokin pieni esine painoksi.
· Kiinnitä suojaside ja paino painesiteeksi sitomalla ne tukevaksi

joustositeellä, huivilla tai kolmioliinalla.
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ENSIAPULAUKUN	SISÄLTÖ	

	

Kylmäpakkaukset: jääpussit, kylmäspray ja kylmägeeli

Puhtaat sidetaitokset, harsorullat ja painesiteitä

Ideaalisiteitä ja itsekiinnittyvää tukisidettä

Urheiluteippiä, laastareita ja ihoteippiä

Haavanpuhdistusainetta ja pumpulia

Kertakäyttökäsineet

Kolmioliina

Avaruuslakana

Pinsetit, sakset, kuumemittari ja taskulamppu

Särkylääkkeet, kortisoni/kyypakkaus



Muistiinpanot:	
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Muu	huomiointi:	

	



VAHINKOILMOITUS

Nimi: ____________________________ Syntymäaika: ____________

Seura: __________________________ Pelipassin nro: ___________

Päivämäärä: ___________ Loukkaantumispaikka: ________________

Ottelu / harjoitus: __________________

Tapahtumatiedot (lyhyt kuvaus):

______________________________________________________________

Oireet: ________________________________________________________

Ensiapu: _______________________________________________________

Lähiomaisen yhteystiedot: _________________________________________

Allergiat & muut sairaudet (myös ruoka-aine allergiat):

_______________________________________________________________

Täytä etukäteen niiltä osin kuin mahdollista. Säilytetään joukkueen huoltajilla. Tapaturman

sattuessa annetaan hoitolaitokseen tai ambulanssin mukaan.

KAKS Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13
87300 Kajaani



ENSIAPULAUKUN SISÄLTÖ

Asianmukaiset ensiapuvälineet takaavat onnistuneen ensiavun
antamisen.

Kylmäpakkaukset vähentävät turvotusta, laukaisee lihasjännityksiä,
nopeuttaa vamman parantumista sekä lievittää nopeasti ja tehokkaasti
kipua ja tulehdusta.

Ideaalisiteet ja itsekiinnittyvä tukiside vääntyneiden tai revähtäneiden
raajojen tukemiseen

Kolmioliinalla saadaan yläraaja tuettua tarvittaessa.

Kertakäyttökäsineet haavan hoitoon tulehdusriskin välttämiseksi.

Haavanpuhdistusainetta ja pumpulia haavan puhdistamiseen.

Laastarit, puhtaat sidetaitokset, harsorullat, painesiteitä, ihoteippi haavan
tyrehdyttämiseen ja sitomiseen.

Särkylääkkeitä kiputilojen lievittämiseksi. Tulee olla ajan tasalla.

Avaruuslakana suojaa loukkaantunutta kylmyydeltä.

Pinsetit tikkujen tai mehiläisen pistäessä pistimen poistamiseen.

Kortisoni/kyypakkaus hillitsee allergista reaktioita.

Sakset ovat hyödyllisiä siteiden ja teippien leikkaamisessa.

Urheiluteippi on hyvä erilaisten asioiden kiinnittämiseen ja
merkkaamiseen.

Taskulamppu pimeisiin tilanteisiin.

Kuumemittari ruumiinlämmön mittaamiseen.

Lisäksi ensiapulaukussa tulee olla luettelo pelaajille sopivista
särkylääkkeistä sekä vahinkoilmoituslomake.

EA-laukusta vastaavan tulee tarkistaa aina ennen harjoituksia ja pelejä,
että ensiapulaukussa on kaikki tarvittava.



ASTMA

Astman taustalla on usein allergia.
Astmakohtauksessa keuhkoputket ovat supistumistilassa, jonka
seurauksena ilman virtaus keuhkoissa huononee ja hengitys vaikeutuu.

!! Usein aspiriiniallergia -> aspiriini sekä muut tulehduskipulääkkeet voivat
aiheuttaa voimakkaan astmakohtauksen.
Oireet:

Ahdistus, Vaikeutunut uloshengitys
Hengityksen vinkuminen
Puheen vaikeutuminen
Liman muodostus ilmateissä
Yskä
Vakavassa kohtauksessa huulien sinerrys

Astmaatikoilla tarvittava lääkitys mukana.

Astmakohtauksen tullessa
Siirrä astmaatikko pois altistavan tekijän läheisyydestä.
Pyydä tai avusta ottamaan hänelle määrätyt lääkkeet
Pyydä olemaan asennossa, jossa on mukava olla ja helppo
hengittää – useimmiten etukumara istuma-asento
Avaa kiristävät vaatteet.
Kohtauksen aikana on tärkeää pysyä rauhallisena ja tarvittaessa
rauhoitella astmaatikkoa, sillä hätääntymisen yhteydessä myös
hengitystyö lisääntyy.

AMPIAISEN JA MEHILÄISEN PISTO

Ainoastaan mehiläisen pistin jää kiinni.
Pisto aiheuttaa ihon punoitusta ja turvotusta sekä kipua.
Voi aiheuttaa myös voimakkaan allergisen reaktion, allergikolla yleensä
mukanaan henkilökohtainen adrenaliinipiikki (epipen – myös muihin
yliherkkyysreaktioihin)
EA:

Poista mahdollinen pistin varovasti.
Ota kyypakkauksen kortisonipillerit.
Viilennä pistokohtaa.
Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
Äkillisen yliherkkyysreaktion ilmetessä tee hätäilmoitus ja turvaa
peruselintoiminnot eli hengitys ja verenkierto.



NENÄVERENVUOTO
Syynä voi olla monet eri tekijät.
Nenäverenvuodon sattuessa auta autettava etukumaraan asentoon ja
pyydä henkilöä niistämään vuotava sierain tyhjäksi verihyytymistä.
 Tämän jälkeen paina vuotavaa sierainta lujasti sormella nenärustoa
vasten 10-15 minuutin ajan. Lisäksi voit asettaa otsaan tai niskaan
kylmää esimerkiksi jääpussin pyyhkeen sisällä.
Mikäli verenvuoto ei tyrehdy 15 minuutin aikana, hakeudu lääkäriin. ->
verenvuoto voi liittyä pään alueen vammoihin.

IRRONNUT HAMMAS
Hampaan irrotessa älä kosketa hampaan juuria äläkä laita irronnutta
hammasta takaisin hammaskuoppaan, vaan toimita hammas autettavan
kanssa mahdollisimman nopeasti hammaslääkäriin.
Pidä irronnut hammas kosteana käärimällä se maidolla tai vedellä
kostutettuun paperiin tai kankaaseen, sillä hampaan säikeet eivät saa
kuivua.
Laita vuotavaan hammaskuoppaan sideharso tai kangassykerö ja pure
hampaat yhteen.

MURTUMA KASVOJEN LUIHIN
Voi aiheuttaa voimakas isku tai törmäys kasvoihin.
Oireita ovat turvotus, verenvuoto, silmien ympäristön mustuminen,
leukanivelen siirtyminen pois paikoiltaan, hammasvammat ja
tajunnanhäiriöt.
Alaleuan murtumissa leuan liikuttelu ja puhe vaikeutuvat ja leukanivel voi
siirtyä pois paikoiltaan.
Kasvovamman sattuessa turvaa autettavan hengitys ja verenkierto  ->
Turvotus ja verenvuoto voivat haitata hengitystä ja aiheuttaa tajuttomalle
henkilölle tukehtumisvaaran

EA:
Aseta jotakin kylmää hetkeksi vamma kohtaan ja huolehdi autettava
lääkärin hoitoon.
Tarvittaessa tee hätäilmoitus: Soita hätänumeroon 112.
Kerro, mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka osoite ja kunta.
Vastaa kysymyksiin & toimi annettujen ohjeiden mukaan.
Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut siihen luvan.



AIVOTÄRÄHDYS
Aivotärähdyksen seurauksena ilmenee tajunnan alenemista sekä muiden
aivotoimintojen häiriöitä sekä joskus tajuttomuutta, mutta tajuttomuus
kestää korkeintaan 30 minuuttia.
Aivotärähdyksen oireita ovat hetkellinen tajunnanmenetys, lyhytkestoinen
muistinmenetys - erityisesti tapahtumahetkestä - heikentynyt ajan ja
paikantaju, samojen asioiden kysyminen, päänsärky, pahoinvointi,
oksentelu, huimaus ja uneliaisuus.
Valtaosassa tilanteista paraneminen tapahtuu itsekseen.
Aivotärähdyksen sattuessa tai sitä epäiltäessä älä jätä lasta yksin.
Lapsen ollessa huonovointinen ja päätä särkee, toimita hänet lääkäriin.

KALLON LUIDEN MURTUMA
Murtuman toteaminen onnettomuuspaikalla on hankalaa, mutta
onnettomuuden luonne voi antaa siitä viitteitä.
Viitteinä voivat olla painunut kallo jostakin kohtaan, loukkaantuneen
muistamattomuus, sekava puhe ja tajunnantason selkeä lasku.
Oireina pääkipu, kuhmu, mustelma päässä tai kasvoissa, tajunnanhäiriöt,
pahoinvointi tai tajuttomuus.
EA:
Turvaa hengitys ja verenkierto
Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto
Autettavan ollessa tajuton käännä hänet kylkiasentoon
Tee hätäilmoitus.

SELÄN VENÄHDYS
Voi aiheutua äkillisestä heilahduksesta tai nostosta.
Oireita ovat kipu, vino asento ja tunne ettei jalat kanna.
Venähdys paranee itsekseen vajaassa viikossa, mutta ota tarvittaessa
ilman reseptiä saatava kipulääke helpottamaan kipua.
Lisäksi lepo selinmakuulla ja lihasten rentouttaminen saattavat auttaa.
Jos raajoissa on pistelyä tai tuntopuutoksia tai jos virtsan- tai
ulosteenpidätyskyky heikkenee, hakeuduttava lääkäriin.



MURTUMA SELKÄRANGASSA

Voi aiheuttaa esimerkiksi putoaminen, puristuksiin jääminen, äkillinen
isku.
Nikaman murtuessa se painuu kasaan tai siirtyy pois paikaltaan painaen
selkäydin kanavaa ja hermoa.
Nikaman siirtyessä paikaltaan seuraa tunto- ja toimintahäiriöitä erityisesti
raajoissa, sekä selkäydin voi vaurioitua pysyvästi.
Selkärangan murtuman oireita ovat kipu, pistely raajoissa, tuntopuutokset
ja lihasheikkous sekä raajojen liikkumattomuus.
EA:

Vältä loukkaantuneen turhaa liikuttelua
Kaularangan alueen murtumassa tue autettavan päätä ja kaulan
aluetta kaksin käsin
Huolehdi, että autettavan hengitystiet pysyvät auki
Käännä tajuton autettava kylkiasentoon
Tee hätäilmoitus.

POLVEN JA NILKAN VÄÄNTYMISET

Syntyvät vääntö-kierto-väkivallan kohdistuessa niveleen, jolloin nivel
menee sijoiltaan joko täydellisesti tai osittain.
Sijoiltaanmenon yhteydessä esiintyy yleensä myös oheisvammoja, kuten
murtumia sekä verisuoni- ja hermovammoja.
Vääntymisten oireina ovat mustelma, turvotus, aristus vauriokohdan
ympärillä ja kipu liikuteltaessa sekä kuormittaessa.
Epäiltäessä vähänkin vakavampaa vammaa on käytävä lääkärissä.
Nivelsidevammaa ei usein näe, mutta joskus esimerkiksi polvinivel voi
jäädä virheasentoon.
Nivelvamman oireita ovat kipu, turvotus, virheasento ja mustelma sekä
se, ettei raajaa pysty käyttämään normaalisti
Nivelsidevammojen ensiapu kiteytyy niin sanottuun kolmen K:n sääntöön:
kompressio (puristus), koho, kylmä, pienentävät vamma-alueen
verenkiertoa ja -vuotoa sekä vähentävät kipua ja turvotusta.
Kylmää ei tule laittaa paljaalle iholle paleltumisvaaran vuoksi. Pidä
kylmää vamma-alueella 15-20 minuuttia.
Nivelen siirtyessä pois paikoiltaan jätä se paikalleen virheasentoon ja tue
mahdollisimman kivuttomaan asentoon. Niveltä ei pidä ryhtyä vetämään
paikalleen itse, vaan loukkaantunut on aina toimitettava lääkäriin.



OLKALUUN MURTUMAT

Syntyvät usein kaaduttua ojennetun käden päälle.
Oireita ovat voimakas kipu, punoitus ja ruhjeet sekä käden nostamisen
mahdottomuus.
Olkaluumurtuman sattuessa tai sitä epäiltäessä laita kylmäpussi
lievittämään kipua, tue loukkaantunut yläraaja vartaloon ja vie
loukkaantunut lääkäriin.

KYYNÄRLUUN MURTUMA

Oireina kyynärpään turvotus ja aristus sekä kyynärnivelen ojennusvajaus.
Kyynärluun murtumassa leikkaus usein välttämätön.
EA: kylmäpakkaus vähentämään turvotusta, tuetaan loukkaantunut
yläraaja vartaloon ja viedään loukkaantunut lääkäriin.

VÄRTTINÄLUUN MURTUMA
Värttinäluu luu murtuu, kun kaadutaan ojennetun käden varaan.
Värttinäluun yläosan murtumassa oireina ovat liikerajoitus sekä välitön
kipu, joka pahenee lisääntyneen verenvuodon aiheuttaman nivelen
turvotuksen vuoksi.
Värttinäluun alaosan murtuman eli rannemurtuman oireena on yleensä
vamman jälkeinen voimakas kipu, ranne saattaa olla turvonnut ja
virheellisessä asennossa.
EA: tue loukkaantunut yläraaja kylmäpussin kanssa vartaloon ja vie
loukkaantunut lääkäriin.

REISILUUN MURTUMA
Seurausta yleensä kovasta iskusta.
Oireina ovat voimakas kipu, turvotus, mustelma, epämuodostumat ja
mahdollinen alaraajan pituuden lyheneminen, eikä raajan liikuttaminen tai
painovaraus onnistu.
EA:
      tue jalka liikkumattomaksi ja lepoasentoon kylmäpussin kanssa
      vie loukkaantunut lääkäriin.



SÄÄRILUUN MURTUMA

Seurausta kovasta iskusta tai äärimmäisestä kuormituksesta.
Sääriluun murtumassa jalkaa ei pysty liikuttamaan eikä kävely onnistu.
Muita oireita ovat kipu, turvotus ja arkuus tai epämuodostumat.

Sääriluun murtuessa tai sitä epäiltäessä tue jalka liikkumattomaksi
sitomalla se kiinni toiseen jalkaan.

Ennen sitomista aseta kuitenkin jokin pehmuste jalkojen väliin säilyttäen
jalkojen luonnollisen asennon.

Tyrehdytä tarvittaessa verenvuoto.

Vie loukkaantunut lääkäriin.

HAAVAT - PAINESIDE

Haavan vuotaessa runsaasti tyrehdytä haava mahdollisimman nopeasti
painamalla vuotokohtaa kämmenellä tai sormin ja laita haavaan paineside
asettamalla ensin suojaside haavalle, jonka jälkeen 1-2 siderullaa tai jokin
pieni esine painoksi suojasiteen päälle haavakohtaan ja sitten joustoside
päälle tukevasti sitoen.

Painesiteen tarkoitus on kohdistaa haavakohtaan tasainen verenvuodon
tyrehdyttävä paine.

Tarvittaessa auta loukkaantunut istumaan tai makuulle.

Soita hätänumeroon 112 tai huolehdi henkilö jatkohoitoon.

Toimita loukkaantunut lääkäriin, mikäli
· haava on pään alueella

· haavassa on vierasesine
· haava ulottuu rinnan tai vatsan ihon läpi tai selkäytimeen

· haavaan liittyvät jänne-, hermo- tai verisuonivamma, avomurtuma tai
traumaattinen amputaatio



SOKKI

Verenkierron häiriötila, joka johtaa nopeasti solujen vakavaan
hapenpuutteeseen.
Sokin syitä ovat mm. runsas sisäinen tai ulkoinen verenvuoto, raju
nestehukka, sydänkohtaus, voimakas allerginen reaktio ja järkytys.

Oireita:
· kalpea ja kylmänhikinen iho
· pulssi heikko ja nopea (nopeus jopa yli 120 kertaa minuutissa)
· huimausta kohoasennossa
· voi olla levoton, ärtyisä ja käsittelyarka tai sekava

Ensiapu:
· Aseta potilas pitkälleen ja jalat koho asentoon (verta riittää sisäelimille)

· Tarkkaile hengitystä, rauhoita
· Käsittele varoen, ehkäise turhaa kipua
· Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot
· Suojaa kylmältä
· Älä anna juotavaa, vaikka hän valittaisi janoa
· Kuljeta hoitoon välittömästi


