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VAMMA ENSIAPU KOTIHOITO-OHJEET MUUTA 

ASFALTTI-IHOTTUMA Huuhtele runsaalla vedellä tai keittosuolaliuoksella, niin 
että kaikki lika huuhtoutuu pois. Poista kiinnijäävä lika 
esim. sideharsotaitoksella tai puhtailla pinseteillä. 
Huuhtele lopuksi desinfioivalla liuoksella (Asept tms.) 
Suojaa haava rasvalapulla ja sideharsotaitoksilla. 

Likaiset haavat tulee puhdistaa päivittäin. Jos haava 
erittää runsaasti tai sitä ei saada heti täysin 
puhdistettua, tulee se puhdistaa kahdesti päivässä. 

Kasvojen alueen haavat 
herkästi lääkärin hoitoon 
arpimuodostuksen 
minimoimiseksi 

ASTUMINEN LASIIN Aseta raaja kohoasentoon. Tyrehdytä verenvuoto. Mikäli 
lasinpala irtoaa helposti, poista se haavasta. Muussa 
tapauksessa toimita asiakas jatkohoitoon.  

Anna haavan parantua 3-4 päivää siteiden alla. Jos 
siteet kastuvat, vaihda ne. Jos haava-alue punoittaa, 
turvottaa, kuumottaa tai on kipeä, hakeudu hoitoon. 

Tarkasta 
jäykkäkouristusrokotus! 
Ommeltavat haavat lääkäriin. 

ASTUMINEN NAULAAN Ensiapu kuten lasiin astumisessa. Toimita asiakas aina 
jatkohoitoon. 

  

ELÄIMEN PUREMA 
(KOIRA, KISSA TMS.) 

Tyrehdytä verenvuoto, puhdista puremakohta huolella 
desinfioivalla liuoksella (Asept tms.)  

Katso yllä (astuminen lasiin) Tarkista 
jäykkäkouristusrokotus! 
Likaiset haavat herkästi 
lääkäriin. 

HAAVAT Yleisohje: Tyrehdytä verenvuoto ja puhdista haava 
vedellä ja saippualla tai tarvittaessa desinfioivalla 
liuoksella (Asept tms.) Sido haava ja tue tarvittaessa. 

Katso yllä (astuminen lasiin) Tarkista 
jäykkäkouristusrokotus! 
Ommeltavat haavat lääkäriin. 

HAMMASSÄRKY Tulehduskipulääke, esim. Burana 400mg.  Hakeudu hammaslääkärin hoitoon  

IRRONNUT HAMMAS Suojaa irronnut hammas kosteaan taitokseen ja laita 
muovipussiin. Toimita asiakas hammaslääkäriin. Kipuun 
tulehduskipulääke, esim. Burana 400 mg. 

Hakeudu hammaslääkärin hoitoon. Tarvittaessa 
vahvempaa kipulääkettä saa ensiavuksi omasta 
tk:sta. 

Välitön kirurginen ea ham- 
mastapaturmissa 24h/vrk 
Töölön sairaalasta. Muina 
aikoina oma hammaslääkäri 

IRRONNUT JÄSEN 
(SORMI) 

Tyrehdytä vuoto ja sido tynkä painesiteellä. Tarkkaile 
sokin oireita. Pidä irronnut osa puhtaana, kiedo se 
kosteaan puhtaaseen taitokseen ja laita se 
muovipussissa jääveteen. Toimita asiakas välittömästi 
jatkohoitoon. 

  

KORVAKIPU Tulehduskipulääke, esim. Burana 400mg. Jos kipu jatkuu hakeudu omaan terveyskeskukseen  

KUUME Nauti runsaasti nestettä ja käytä tarvittaessa kuumetta 
alentavaa lääkettä (Burana, Panadol)  

Mikäli kuume on korkea eikä laske muutamassa 
päivässä hakeudu omaan terveyskeskukseen  

 

KÄÄRMEENPUREMA 
(KYY) 

Aseta ja tue puremakohta lepoon (ei kohoasentoon) ja 
kiellä tarpeeton liikkuminen. Anna kyypakkaus ohjeen 
mukaan. Turvotusta voi lievittää kylmäpussilla. Toimita 
asiakas välittömästi jatkohoitoon. Kipuun tarvittaessa 
tulehduskipulääke esim. Burana 400mg. 

  

LIHASKOURISTUS 
POHKEESSA 

Oikaise jalka ja paina päkiästä jalkaterää hitaasti 
ylöspäin. Kylmähoito, kevyt hieronta. 

Lepoa ja lihasten venyttelyä. Kylmää tarvittaessa.  
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LÄMPÖUUPUMINEN Toimita asiakas lepoon viileään paikkaan. Vähennä 
liikaa vaatetusta. Ihoa voi viilentää tuulettimella / vedellä. 
Tajuissaan olevalle vettä juotavaksi.. Toimita potilas 
jatkohoitoon nopeasti vaikka tila kohensi ensiavulla. 

  

MEHILÄISEN TAI 
AMPIAISEN PISTO 

Anna kyypakkaus ohjeen mukaan ja tarvittaessa 
antihistamiini (esim. Zyrtec) Aseta kylmää pistokohtaan. 
Tarkkaile anafylaksian oireita (kutina kurkussa, 
hengenahdistus) ja toimita tarvittaessa nopeasti 
jatkohoitoon.  

Kipuun tarvittaessa tulehduskipulääke esim. Burana 
400mg ja allergisiin oireisiin antihistamiini esim. 
Zyrtec. Jos ilmenee hengitysvaikeuksia ja / tai sokin 
oireita hakeudu välittömästi jatkohoitoon. 

 

MURTUMAT Tue raaja liikkumattomaksi ja toimita jatkohoitoon. 
Murtumaepäily: sopiva vammamekanismi, raajan 
virheasento, varaamiskyvyttömyys ja turvotus / 
voimakas kipu 

Kipuun tarvittaessa tulehduskipulääke esim. Burana 
400mg.  

Muista suun kautta 
lääkitessäsi että jotkut 
murtumat vaativat 
leikkaushoitoa. 

MUSTELMAT, 
VERENPURKAUMAT 

3K:n hoito. Kylmähoitoa voi antaa 20 minuuttia kerrallaan 1-2 
tunnin välein 

Suuret mustelmat on hyvä 
näyttää lääkärille 

NENÄVERENVUOTO Aseta asiakas etukumaraan asentoon. Niistä sieraimet 
tyhjiksi verihyytymistä. Paina nenän yläosasta 
voimakkaasti 10–20 minuuttia. Kylmäpussin voi laittaa 
niskaan. Jos vuoto ei näin lakkaa tai kehittyy muita 
oireita (huimaus, pyörrytys tms.), toimita asiakas 
jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen. 

Jos verenvuoto uusiutuu usein, hakeudu lääkäriin 
syyn selvittämiseksi. 

 

NYRJÄHDYKSET 3K:ta. Sido nivelen ympärille tukeva joustoside. Toimita 
asiakas hoitoon, jos turvotus ja kipu eivät hellitä tai nivel 
ei toimi normaalisti. Katso myös murtumat. 

Raajan kohoasento vähentää turvotusta ja kipua. Jos 
kipu ja turvotus jatkuvat hakeudu hoitoon. 

 

PIENET PALOVAMMAT Jäähdytä viileällä vedellä 10–20 minuuttia. Suojaa 
rasvasidoksella ja sidetaitoksella. Älä puhko rakkoja. 

Vaihda side 2 päivän välein. Jos vammasta tihkuu 
nestettä siteen läpi, lisää imevää kerrosta vanhan 
siteen päälle. Jos vammassa ilmenee tulehduksen 
oireita, hakeudu hoitoon. 

 

PUNKIN PUREMA Poista punkki käyttäen punkkipihtejä. Punkki poistetaan 
pyörivällä liikkeellä. Jos ihoon jää punkin osia, pyri 
poistamaan ne pinsettien tai punkkipihtien avulla. Jos et 
saa punkkia poistettua lähetä asiakas omaan 
terveyskeskukseen. 

Tarkkaile ihoa jossa punkki on ollut. Jos ihoalueelle 
ilmenee punoitusta joka laajenee renkaaksi tai 
laikuksi, hakeudu välittömästi hoitoon. 

Tarkista myös muut samalla 
alueella oleskelleet 
perheenjäsenet / lemmikit 
punkkien varalta. 

PÄÄNSÄRKY Sulje pois välitöntä hoitoa vaativat syyt. Tilapäiseen 
kipuun särkylääke esim. Para-tabs tai Burana. Jos 
päänsärkyyn liittyy halvausoireita, pahoinvointia tai 
niskajäykkyyttä, toimita asiakas välittömästi jatkohoitoon 

Särkylääkettä voi ottaa pakkauksen ohjeen mukaan. 
Säryn pitkittyessä tai pahetessa hakeudu lääkärin 
hoitoon. 
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RAKOT Puhdista rakon ympäristö. Huolehdi aseptiikasta. 
Rakkoa ei tarvitse puhkaista; jos sen teet, pistä 
puhtaalla neulalla rakon tyvestä. Suojaa rakko siteellä 
(esim. Mefix) 

Huolehdi rakon puhtaudesta ja siteen vaihdosta. 
Apteekista saatavia rakkolaastareita tai keinoihoa voi 
käyttää hoitona. 

 

SIJOILTAANMENOT Sijoiltaan mennyttä niveltä ei saa vetää paikoilleen. Tue 
nivel liikkumattomaksi asentoon jossa se on. 
Kylmähoito, toimita asiakas jatkohoitoon. 

  

VIERASESINE 
HENGITYSTEISSÄ 

Kehota asiakasta yskimään. Jos ei apua: lyö napakasti 
lapaluiden väliin ja taivuta ylävartaloa eteenpäin. Jos ei 
apua: Heimlichin ote. Huolehdi lisäavun hälyttämisestä. 

  

VIERASESINE 
KORVASSA, NENÄSSÄ 

Vierasesinettä ei tule poistaa jos se on juuttunut kiinni. 
Jos esine on nenässä kehota hengittämään suun kautta. 
Toimita asiakas jatkohoitoon. 

  

VIERASESINE NIELUSSA Tarkista potilaan hengitys. Selvitä mikä esine on ollut 
kyseessä. Mikäli esine on näkyvissä, yritä poistaa 
varovasti. Jo nielty esine poistuu luonnollista kautta. 
Toimita tarvittaessa jatkohoitoon esineestä riippuen. 

Hakeudu hoitoon mikäli niellystä esineestä tulee 
oireita. Tarkkaile ulostetta esineen mahdollisen 
poistumisen selvittämiseksi. 

 

VIERASESINE SILMÄSSÄ Huuhdo silmää ja kehota asiakasta räpyttelemään 
silmää huuhtomisen aikana. Tarkista näkyykö silmän 
pinnalla tai luomen alla näkyvää rikkaa. Poista varovasti. 
Jos rikka on kiinni silmän pinnassa, älä irrota vaan 
toimita asiakas jatkohoitoon. 

Jos pistely silmässä jatkuu tai punoitus / kipu 
lisääntyy tai ilmenee näköhäiriöitä hakeudu hoitoon. 

 

VIERASESINE SILMÄSSÄ 
– PIILOLINSSI 

Piilolinssin voi hyvin poistaa henkilö joka on tottunut 
käsittelemään piilolinssejä. Jos sen poisto on hankalaa, 
toimita asiakas omaan terveyskeskukseen. 

Huolehdi puhtaudesta  

VIERASESINE 
SORMESSA (TIKKU) 

Puhdista vamma-alue. Pyri poistamaan vierasesine 
varovasti esim. pinseteillä tai puhtaalla neulalla. Katso 
haavanhoito-ohje kohdasta haavat. 

Kts. haavat  

      
Jäykkäkouristus (tetanus) –rokote on voimassa 10 vuotta edellisestä pistoksesta. Tarkista sen voimassaolo aina likaisissa haavoissa, varsinkin jos et lähetä asiakastasi 
jatkohoitoon. Mikäli rokote on mennyt vanhaksi tai asiakas ei muista sen voimassaoloa, kehota hakemaan tehosterokote omasta terveyskeskuksesta. 
 
 


