
252     Dosis     Vol. 38     2/2022 © Suomen Farmasialiitto ry

Puudutteet ja perifeerisesti 
vaikuttavat lihasrelaksantit 
suuren riskin lääkkeinä – 
kirjallisuuskatsaus lääkehoito-
prosessin riskikohdista ja 
suojauksista

Laura Laakkonen*
Farmaseutti, proviisoriopiskelija
Helsingin yliopisto
laura.laakkonen@helsinki.fi

Petra Saura
Farmaseutti

Tinja Toivanen
Proviisori
Nurmijärven 3. apteekki

Sini Kuitunen
Klinikkaproviisori (lasten ja nuorten sairaudet)
HUS Apteekki

*Kirjeenvaihto

Laakkonen L, Saura P, Toivanen T, Kuitunen S: Puudutteet ja perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit suuren riskin 
lääkkeinä – kirjallisuuskatsaus lääkehoitoprosessin riskikohdista ja suojauksista. Dosis 38: 252–278, 2022

Suomen Farmasialiitto ry © 2/2022     Vol. 38      Dosis     253

Tiivistelmä 
Potilaalle turvallisen lääkehoidon toteutuminen edellyttää lääkehoitoprosessin eri vaiheiden 
riskikohtien tiedostamista ja ymmärtämistä. Perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit ja puu-
dutteet ovat suuren riskin lääkkeitä, jotka voivat virheellisesti käytettyinä aiheuttaa potilaalle 
vakavaa haittaa. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuoda lisää tietoisuutta lääkeaineryhmiin 
liittyvistä lääkitysturvallisuusriskeistä ja esitellä mahdollisia prosessisuojauksia tunnistettujen 
riskien minimoimiseksi. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalle muodostettiin kullekin lääkeaineryhmälle oma hakustrategia. 
Medline (Ovid) -tietokannassa tehtyjen kirjallisuushakujen tulos oli perifeerisillä lihasrelaksan-
teilla 523 kirjallisuusviitettä ja puudutteilla 599 kirjallisuusviitettä. Tulokset karsittiin otsikko-
jen jälkeen abstraktien ja edelleen koko tekstin perusteella. Lopulliseen aineistoon sisällytettiin 
perifeerisillä lihasrelaksanteilla kuusi artikkelia ja puudutteilla kahdeksan artikkelia. 

Lääkehoitoprosessin vaiheet, joissa poikkeamia raportoitiin, painottuivat lääkkeiden antami-
seen, vaikutusten monitorointiin, käyttökuntoon saattamiseen, lääkkeen määräämiseen ja varas-
tointiin. Aineistosta nousivat selkeästi esiin annosteluvaiheen poikkeamat, kuten väärä antoreitti 
tai väärä lääke. Toistuvasti poikkeamien syyksi tunnistettiin lääkkeiden LASA (Look Alike Sound 
Alike) -ominaisuudet, jotka johtivat esimerkiksi väärän lääkkeen annosteluun tai väärään anto-
reittiin. Poikkeamatilanteissa potilaille aiheutui erinäisiä, vakavuusasteeltaan vaihtelevia haittoja, 
mutta myös kuolemaan johtavia tapauksia tunnistettiin. Mahdollisina prosessisuojauksina lää-
kityspoikkeamien estämiseksi nousi esille muun muassa kaksoistarkistus, pakkausten, ampul-
lien ja ruiskujen etiketöinti, ISO (International Organization for Standardization) -standardin 
mukaiset liittimet lääkkeiden annosteluvälineissä sekä pakkausten värikoodaaminen. 

Kirjallisuudesta voidaan tunnistaa suuren riskin lääkkeisiin liittyviä lääkitysturvallisuusris-
kejä, jotka eivät ole tulleet esiin esimerkiksi oman organisaation vaaratapahtumailmoituksissa. 
Riskien lisäksi voidaan tunnistaa esimerkkejä mahdollisista lääkehoitoprosessin suojauksista. 
Sekä perifeerisesti vaikuttavien lihasrelaksanttien että puudutteiden käyttöön liittyy merkittäviä 
riskejä, ja ne tulee tunnistaa suuren riskin lääkkeiksi myös suomalaisissa sairaaloissa. 

Avainsanat: puudutteet, perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit, lääkitysturvallisuus,  
suuren riskin lääke, lääkityspoikkeama, lääkehoitoprosessin suojaus
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katsauksen hyödynnettävyyttä menetelmänä 
suuren riskin lääkeryhmiin liittyvien riskien ja 
suojausten tunnistamisessa.

Aineisto ja menetelmät 
Kirjallisuushaku 
Kirjallisuuskatsaukset sekä perifeerisiin lihas-
relaksantteihin että puudutteisiin liittyvistä 
lääkitysturvallisuusriskeistä ja mahdollisista 
lääkehoitoprosessin suojauksista toteutettiin 
järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen toi-
mintaperiaatteita mukaillen (McKenzie ym. 
2021, Page ym. 2021). Kirjallisuushaut suori-
tettiin tammikuussa 2021 Medline-tietokan-
nassa ja perifeeristen lihasrelaksanttien haku 
rajattiin vuodesta 2000 eteenpäin julkaistui-
hin artikkeleihin (Kuva 2). Järjestelmällisen 
kirjallisuuskatsauksen menetelmästä poike-
ten kirjallisuushaut suoritettiin vain yhteen 
tietokantaan useamman sijaan (Page ym. 2021). 
Hakustrategia koostettiin koko tutkimusryh-
män (PS, LL, SK, TT) kanssa yhteistyössä Hel-
singin yliopiston informaatikkoa konsultoi-

den (Liite 1, Kuva 2). Hakulausekkeiden muo-
dostamisessa huomioitiin kaksi teemaa, jotka 
liittyivät tarkasteltaviin lääkeaineisiin ja lää-
kitysturvallisuuteen (Liite 1). Kirjallisuushaut 
rajattiin koskemaan Suomessa markkinoilla ja 
HUS:ssa käytössä olevia perifeerisiä lihasrelak-
santteja (vekuroni, rokuroni, mivakuuri, sisat-
rakuuri, pankuroni ja suksametoni) sekä puu-
dutteita (bupivakaiini, levobupivakaiini, lido-
kaiini, mepivakaiini, prilokaiini, ropivakaiini). 
Puudutteiden osalta keskityttiin neuraksiaali-
siin antoreitteihin annosteltaviin (intratekaa-
linen ja epiduraalinen) ja johtopuudutuksissa 
käytettäviin valmisteisiin.

Mukaanotto- ja poissulkukriteerit
Kirjallisuusviitteiden valintaa tukemaan laa-
dittiin mukaanotto- ja poissulkukriteerit 
PICOS (participants, intervention, outcomes, 
study design, comparisons) -mallin avulla, 
(Taulukko 1) (McKenzie ym. 2021, Page ym. 
2021). Kriteerien teemat käsittelivät lääkeai-
neryhmällä hoidettuja potilaita (participants), 
interventiota (intervention), vertailua (com-

Johdanto
Turvallinen lääkehoito on keskeinen osa poti-
lasturvallisuutta ja se jakautuu kahteen osaan: 
lääketurvallisuuteen eli lääkevalmisteen tur-
vallisuuteen ja lääkitysturvallisuuteen eli lää-
kehoitoprosessin turvallisuuteen (Stakes ja 
Rohto 2006). Lääkityspoikkeamat eli lääke-
hoitoon liittyvät ja mahdollisesti vaaratapah-
tumaan johtavat poikkeamat lääkehoitopro-
sessissa on tunnistettu merkittäväksi poti-
lasturvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi. Lää-
kityspoikkeama voi aiheutua tekemisestä, 
suojausten pettämisestä tai tekemättä jättä-
misestä. Osa poikkeamista aiheuttaa haittaa 
potilaalle. Lääkitysturvallisuuden paranta-
miseksi on tärkeää tunnistaa lääkitysturval-
lisuusriskit ja kehittää prosessiin suojauksia 
riskien välttämiseksi (Reason 2000, Stakes ja 
Rohto 2006, Billstein-Leber ym. 2018). Lääke-
hoitoprosessin suojauksella tarkoitetaan suun-
niteltuja rakenteita ja käytäntöjä, joiden tar-
koituksena on tunnistaa haitalliset poikkeamat 
ja estää niiden johtaminen vaaratapahtumaan 
(Stakes ja Rohto 2006). 

Suuren riskin lääkkeet ovat lääkkeitä, joi-
den virheellinen käyttö johtaa muita lääkkeitä 
todennäköisemmin vakaviin haittoihin (ISMP 
2018). Helsingin yliopistollisessa sairaalassa 
(HUS) suuren riskin lääkkeiksi on moniam-
matillisesti tunnistettu opioidit, veren hyyty-
miseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit, tietyt 
immunosuppressantit ja suun kautta otetta-
vat syöpälääkkeet (Schepel ym. 2018). Näiden 
lisäksi esimerkiksi anestesia- ja tehohoidossa 
käytetään useita muitakin kansainvälisesti 
tunnistettuja suuren riskin lääkkeitä, kuten 
perifeerisesti vaikuttavia lihasrelaksantteja 
sekä intratekaalisesti ja epiduraalisesti annos-
teltavia puudutteita (ISMP 2018, Toivanen ym. 
2021). Epiduraalipuudutuksessa puudutetta 
ruiskutetaan selkäytimen ympärille epiduraali-
tilaan ja intratekaalipuudutuksessa selkäydin-
nesteeseen lukinkalvo-onteloon, mikä vaatii 
erityistä teknistä osaamista. Lääkkeiden tulee 
olla säilöntäaineettomia, eivätkä ne saa sisältää 
hermotoksisia ainesosia tai apuaineita. Valmis-
teiden mikrobiologisen puhtauden turvaami-
seksi käyttökuntoon saatto tulee tehdä asep-
tisesti, mielellään suojakaapissa tai sairaala-
apteekissa (Suvikas-Peltonen 2017). Puudut-

teeseen liittyvästä lääkityspoikkeamasta voi 
seurata potilaalle vakavia haittoja, kuten puu-
dutemyrkytys tai liian laaja puudutus väärän 
antoreitin tai liian suuren annoksen seurauk-
sena (Kuva 1). Pahimmillaan tahattomasti sys-
teemiseen verenkiertoon päätyvä puuduteaine 
on johtanut jopa potilaan kuolemaan (Grissin-
ger 2012). 

Perifeerisesti vaikuttavia lihasrelaksant-
teja käytetään intubaatiota tukevana lääkeai-
neena ja estämään lihasfunktiota kirurgisen 
toimenpiteen aikana (Kurola 2018, Duodecim 
Lääketietokanta 2021). Perifeeriset lihasre-
laksantit lukeutuvat suuren riskin lääkkeisiin, 
sillä väärin tai varomattomasti käytettynä nii-
den vaikutus voi johtaa hengityslamaan erityi-
sesti potilailla, jotka eivät saa hengitystukihoi-
toa (ISMP 2017, ISMP 2018, Grissinger 2019). 
Vakavia lääkityspoikkeamia on tapahtunut esi-
merkiksi saman näköisten ja samalta kuulosta-
vien lääkkeiden (LASA, Look Alike Sound Alike) 
sekaantuessa keskenään (ISMP 2016a, Grissin-
ger 2019). Neuromuskulaarinen monitorointi ja 
mahdollisten vastalääkkeiden (neostigmiini-
glykopyrrolaatti, sugammadeksi) saatavuus on 
suositeltavaa hengenvaarallisten komplikaati-
oiden (esimerkiksi lihasheikkous ja keuhkojen 
aspiraatio) estämiseksi (Illman 2012, Lee ym. 
2020, ISMP 2020-2021).  

Sekä perifeerisiin lihasrelaksantteihin että 
puudutteisiin liittyvistä lääkitysturvallisuus-
riskeistä ja lääkehoitoprosessin suojauksista 
on julkaistu kansainvälisiä suosituksia (Gris-
singer 2012, ISMP 2017, Grissinger 2019). Suo-
messa suuren riskin lääkkeisiin liittyvä lääki-
tysturvallisuustutkimus on kuitenkin keskit-
tynyt muihin lääkeryhmiin (Schepel ym. 2018), 
sillä puudutteita ja perifeerisiä lihasrelaksant-
teja on tarkasteltu suomalaisessa kirjallisuu-
dessa lähinnä lääketurvallisuusnäkökulmasta 
(esimerkiksi haittavaikutukset ja muut lääk-
keen farmakologiset ominaisuudet) (Meretoja 
2010, Pitkänen ym. 2013, Heinonen ym. 2015). 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli 
selvittää, millaisia puudutteisiin ja perifeerisiin 
lihasrelaksantteihin liittyviä lääkitysturvalli-
suusriskejä ja mahdollisia lääkehoitoprosessin 
suojauksia kansainvälisessä kirjallisuudessa on 
kuvattu. Tulosten perusteella voidaan arvioida 
löydösten sovellettavuutta suomalaiseen ter-
veydenhuoltojärjestelmään sekä kirjallisuus-

Kuva 1. Puudutteisiin ja puudutukseen liittyviä keskeisiä lääketurvallisuusriskejä 
(mukaillen Duodecim lääketietokanta, Olkkola 2018). 
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parisons), lopputulosmuuttujia (outcomes) ja 
tutkimusasetelmaa (study design). Muita kri-
teereitä (other) valittaville kirjallisuusviitteille 
koostettiin yhdessä tutkimusryhmän kanssa 
tiedonhaun sujuvuuden takaamiseksi. Koska 
kyseessä ei ollut järjestelmällinen kirjallisuus-
katsaus, sisäänottokriteereissä sallittiin myös 
narratiiviset katsaukset, joiden taustalle on 
tehty järjestelmällinen kirjallisuushaku.

Julkaisujen valinta
Lopullisilla hakulausekkeilla saadut hakutu-
lokset (perifeeriset lihasrelaksantit n = 523, 
puudutteet n = 699) käytiin läpi otsikkotason 
karsinnassa, jossa PICOS-taulukkoa hyödyn-
täen valittiin jatkoon otsikon puolesta sovel-
tuvat artikkelit (Kuva 2, Taulukko 1). Tämän 
jälkeen jatkoon otetut artikkelit (perifeeriset 
lihasrelaksantit n = 129, puudutteet n = 323) 
tarkasteltiin abstraktitasolla, jossa jokaisen 
artikkelin tiivistelmä käytiin läpi PICOS-mal-
lin avulla (Kuva 2). Tässä julkaisujen valinta-
prosessin vaiheessa suljettiin pois artikkelityy-
pit, jotka eivät vastanneet sisäänottokriteereitä 
(esimerkiksi kirjeet ja tapausselostukset) (Tau-
lukko 1). Jos tekstiä ei ollut saatavilla Helsin-
gin yliopiston tunnuksien tai Googlen avulla, 
artikkeli hylättiin. Otsikko- ja abstraktitason 
tarkastelussa julkaisujen valinta suoritettiin 
PRISMA (the Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) -kri-
teereistä poiketen vain yhden tutkijan toimesta 
(Page ym. 2021). Abstraktitasolla tarkastellut ja 
hyväksytyt artikkelit (perifeeriset lihasrelak-
santit n = 28, puudutteet n = 63) etenivät pro-
sessin seuraavaan vaiheeseen, jossa ne käytiin 
läpi koko tekstin osalta. Tässä kohtaa valinta-
prosessia artikkelit (perifeeriset lihasrelaksan-
tit n = 9, puudutteet n = 17) arvioitiin myös toi-
sen tutkijan (LL, PS) toimesta, minkä jälkeen 
artikkelit otettiin esille koko tutkimusryhmän 
(LL, SK, TT, PS) kesken käydyssä konsensus-
keskustelussa (McKenzie ym. 2021, Page ym. 
2021). Konsensuskeskustelun päätteeksi kat-
saukseen sisällytettävät artikkelit (perifeeriset 
lihasrelaksantit n = 6, puudutteet n = 8) valit-
tiin tutkimusryhmän yhteisellä päätöksellä. 

Aineiston analyysi
Yksi tutkija kävi läpi katsaukseen valikoidut 
artikkelit ja koosti yhteenvedon tutkimuk-

sista taulukkoon (Liite 2). Kustakin tutkimuk-
sesta etsittiin lääkehoitoprosessin riskikoh-
dat ja suojaukset, jotka luokiteltiin aineisto-
lähtöisesti muodostettuihin luokkiin. Analyy-
sin tulokset käytiin tarkasti läpi yhteistyössä 
koko tutkimusryhmän kanssa.  

Tulokset
Puudutteisiin liittyvän  
kirjallisuushaun päälöydökset
Katsaukseen sisällytetyt artikkelit (n = 8), nii-
den tutkimusasetelmat, tavoitteet, menetel-
mät, aineistot sekä päälöydökset on esitetty 
Liitteessä 2. Neljä valituista artikkeleista oli 
alkuperäistutkimuksia (kyselytutkimus (n = 2), 
prospektiivinen satunnaistettu tutkimus (n = 
1), havainnointitutkimus (n = 1)) ja neljä kir-
jallisuuskatsauksia (kirjallisuuskatsaus, jonka 
taustalle tehtiin järjestelmällinen kirjallisuus-
haku (n = 3), systemaattinen kirjallisuuskat-
saus (n = 1)). Aineisto oli kansainvälinen, sillä 
tutkimukset oli tehty Iso-Britanniassa (n = 3), 
Yhdysvalloissa (n = 3), Etelä-Koreassa (n = 1) 
sekä Pohjoismaissa (n = 1).

Kuvaan 3 on koottu lääkehoitoprosessin 
vaiheittain aineistosta tunnistetut riskit ja näi-
hin liittyvät mahdolliset lääkehoitoprosessin 
suojaukset pääpiirteittäin. Lopulliseen ana-
lyysiin valitut artikkelit käsittelivät keskeisesti 
seuraavia lääkehoitoprosessiin liittyviä lääki-
tysturvallisuusriskejä: potilaan tunnistaminen 
(Deutsch ym. 2018), puudutettavan anatomi-
sen rakenteen tunnistaminen (Deutsch ym. 
2018), väärä lääkevalmiste (Yentis ja Randall 
2003, Jones ym. 2008, Patel ym. 2019), virheel-
linen antoreitti (Yentis ja Randall 2003, Jones 
ym. 2008, Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Viscusi 
ym. 2021), virheellinen antotekniikka (Joo ym. 
2016, Breivik ym. 2018), selkäytimeen kohdis-
tuva komplikaatio (Breivik ym. 2018) sekä PCA 
(patient controlled analgesia)/ PCEA (patient 
controlled epidural analgesia) –infuusiopump-
puihin liittyvät poikkeamat (Jones ym. 2008, 
Ohashi ym. 2014). 

Erityisesti lääkkeen antovaiheeseen liittyvät 
lääkitysturvallisuusriskit korostuivat aineis-
tossa. Eniten lääkitysturvallisuusriskejä esiin-
tyi virheelliseen antoreittiin (n = 5) ja väärään 
lääkeaineeseen (n = 3) liittyen (Kuva 3). Keskei-
siksi suojauksiksi kyseisiin riskeihin mainittiin 

Taulukko 1. Katsauksissa käytetyt tutkimusartikkeleiden mukaanotto- ja poissulkukriteerit 
(PICOS-malli) (McKenzie ym. 2021).

PICOS 

Osallistujat  
(Participants) 

Interventio  
(Intervention) 

Vertailu  
(Comparisons) 

Lopputulos-muuttujat  
(Outcomes) 

Tutkimus-asetelma  
(Study design) 

Muut 
(Other) 

Mukaanottokriteerit 

Potilaat, joita on hoidettu 
lääkeaineella (puudutteet/
perifeeriset lihasrelaksantit) 

HUS Peruslääkevalikoiman 
mukaisiin lääkeaineisiin 
(puudutteet/perifeeriset 
lihasrelaksantit) liittyvät riskit 

Ei vaadita 

Katsauksen kohteena oleviin 
lääkeaineisiin (perifeerisiin 
lihasrelaksantteihin ja puudut-
teisiin) ja antoreitteihin 
(epiduraalinen, intratekaali-
nen) liittyvien haittatapahtu-
mien, lääkityspoikkeamien ja 
lääkitysturvallisuuden 
tarkastelu 

• Haittatapahtumiin/
lääkityspoikkeamiin 
johtaneiden (juuri)syiden 
tutkiminen ja analysointi 

JA  

• Lääkehoitoprosessin 
suojausten luominen 
tai kehittäminen 
haittatapahtumien estämiseksi 

• Kaikki menetelmät ja 
tutkimusasetelmat 

• Vertaisarvioitu 
tieteellinen tutkimus tai 
katsaus, jonka taustalle 
tehty järjestelmällinen 
kirjallisuushaku

• Englannin tai suomen* kieli  
• Koko teksti saatavilla 
Helsingin yliopiston tunnuksilla 
tai Googlen kautta

• Vuodesta 2000 lähtien 
julkaistut *

Poissulkukriteerit 

Potilaat, joita ei ole hoidettu 
kyseisellä lääkeaineella  

Muihin kuin HUS 
Peruslääkevalikoiman 
mukaisiin lääkeaineisiin 
(puudutteet/perifeeriset 
lihasrelaksantit) liittyvät riskit

-  

Keskittyy:  
• Valmisteiden tunnistettuihin 
haittavaikutuksiin 
ilman yhteyttä 
lääkitysturvallisuusriskiin 

•Ainoastaan 
lääkityspoikkeamien 
esiintymistiheyteen 

• Henkilökohtaisiin syihin, 
muun kun lääkehoitoprosessin 
näkökulmasta, esimerkiksi 
väsymys tai ajanpuute

• Topikaaliseen ja 
intranasaaliseen antoreittiin 
tai hammashoitoon liittyvään 
puudutukseen**  

• Ei tieteelliset julkaisut 

• Ammattilehtien tai –
julkaisujen artikkelit

• Kirjeet (letter), kommentit 
(comment), tapausselostukset 
(case report)  

• Koko tekstiä ei saatavilla 
Helsingin yliopiston tai Googlen 
kautta 

• Muulla kielellä kuin englanti 
tai suomi* 

*Perifeeristen lihasrelaksanttien kirjallisuushaussa 
** Puudutteiden kirjallisuushaussa
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esimerkiksi ISO (International Organization for 
Standardization) -standardin mukaiset liitti-
met annosteluvälineissä, annosteluvälineiden 
merkinnät ja värikoodit sekä kaksoistarkistus 
(Kuvat 3 ja 4).  

Perifeerisiin lihasrelaksantteihin liitty-
vän kirjallisuushaun päälöydökset
Katsauksen aineisto koostui kuudesta vertais-
arvioidusta tieteellisestä tutkimusartikkelista 
(Liite 2) (Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne 
ym. 2011, Pandit ym. 2014, Graudins ym. 2016, 
Patel 2020, Sanduende-Otero ym. 2020). Tut-
kimuksissa käytettyjä menetelmiä olivat ret-
rospektiivinen analyysi vaaratapahtumail-
moituksista (n = 2), järjestelmällinen kirjalli-
suuskatsaus (n = 1), observatiivinen kuvaileva 
tutkimus (n = 1), kohorttitutkimus (n = 1) ja 
tapaustutkimus (n = 1). Tutkimukset kohden-
tuivat kansainvälisesti eri maihin Arabiemi-

raatteja (n = 1), Yhdysvaltoja (n = 1), Yhdisty-
nyttä kuningaskuntaa (n = 1), Afrikkaa (n = 1), 
Australiaa (n = 1) ja Eurooppaa (n = 1) myöten.

Aineistossa raportoituja poikkeamiin joh-
taneita lääkehoitoprosessin vaiheita ja niiden 
prosessiin kohdistuneita riskejä on pääpiir-
teittäin kuvattu Kuvassa 5. Perifeerisiin lihas-
relaksantteihin liitettyjä lääkityspoikkea-
mia raportoitiin tutkimuksissa eri lääkehoi-
toprosessin vaiheissa niin, että poikkeamien 
esiintyvyys vaihteli. Lääkehoitoprosessin vai-
heet, joissa poikkeamia raportoitiin, painot-
tuvat lääkkeiden antamiseen (n = 5) (Labu-
schagne ym. 2011, Graudins ym. 2016, Pandit 
ym. 2014, Sanduende-Otero ym. 2020, Patel 
2020), käyttökuntoon saattamiseen (n = 3) 
(Labuschagne ym. 2011, Graudins ym. 2016, 
Patel  2020), valmisteiden varastointiin ja säi-
lytykseen (n = 2) (Arnot-Smith ym. 2010, Grau-
dins ym. 2016) sekä vaikutusten monitorointiin  

Kuva 2. Vuokaavio katsauksen artikkeleiden valintaprosessista. 

Kuva 3. Artikkeleista tunnistetut keskeiset puudutteiden lääkitysturvallisuusriskit ja 
lääkehoitoprosessin suojaukset (Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Ohashi ym. 2014,  
Joo ym. 2016, Breivik ym. 2018, Deutsch ym. 2018, Patel ym. 2019, Viscusi ym. 2021).  
PCA = patient controlled analgesia, PCEA = patient controlled epidural analgesia,  
LASA = Look Alike Sound Alike, ISO = International Organization for Standardization. 
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asti vakaviin kardiotoksisiin haittoihin. Puu-
dutemyrkytyksestä tekee erityisen merkittävän 
haittatapahtuman se, ettei siihen ole spesifistä 
vasta-ainetta, vaan pääasiallisena hoitona on 
oireenmukainen tehoelvytyshoito (Heinonen 
ym. 2015). Myös laskimonsisäistä rasvaemul-
siota käytetään puudutemyrkytysten hoidossa, 
mutta näyttö sen hyödystä on edelleen hyvin 
kiistanalainen. Lihasrelaksanttien osalta kat-
sauksen aineistossa kuolemaan johtaneita 
poikkeamia ei raportoitu, mutta muualla kir-
jallisuudessa näitä on tunnistettu (ISMP 2014). 
Tapauksessa, jossa potilaalle annosteltiin vir-
heellisesti rokuronia fosfenytoiinin sijaan, 
potilas kuoli kahden päivän jälkeen happiva-
jeen tuottamaan aivovaurioon. Lääkityspoik-
keaman taustalla oli perifeerisen lihasrelak-
santin käyttö muun lääkeannoksen valmis-
tamiseen LASA-lääkkeiden sekaantumisen 
seurauksena. Perifeeristen lihasrelaksanttien 
vaikutusten monitorointiin käytettävän lihas-
relaksaation mittauslaitteen saatavuuden var-

mistaminen on yksi merkittävistä suojauspro-
sesseista perifeerisiä lihasrelaksantteja annos-
teltaessa (Arnot-Smith ym. 2010). Perifeerisille 
lihasrelaksanteille on myös lääkeainekohtai-
sesti vasta-aineita, kuten neostigmiini-gly-
kopyrroni yhdistelmävalmiste sekä sugam-
madeksi, joiden puuttuminen leikkaussalien 
ja toimenpidehuoneiden lääkevarastoista voi 
johtaa vasta-aineiden annostelun viivästymi-
seen ja siitä seuraaviin vakaviin vaaratapahtu-
miin (ISMP 2016b). Lääkityspoikkeamatilan-
teiden ja niistä koituvien vakavien seurausten 
ennaltaehkäisemiseksi on perifeerisiä lihasre-
laksantteja käytettäessä tärkeää, että antidoot-
teja sekä puudutteita käytettäessä mahdollinen 
rasvaemulsio on nopeasti saatavilla hoitoyksi-
kössä (ISMP 2020-2021).

Lääkkeiden turvallisella säilytyksellä on 
merkitystä lääkityspoikkeamien estämisessä. 
Säilytys havaittiin keskeiseksi suojaukseksi 
niin tässä katsauksessa kuin kansainvälisissä 
suosituksissakin (Yentis ja Randall 2003, Jones 

(n = 1) (Arnot-Smith ym. 2010) (Kuva 5). Lää-
kehoitoprosessin keskeisimpiä mahdollisia 
suojauksia ovat säilytys erillään muista lääk-
keistä, kaksoistarkistus sekä standardoitu toi-
mintaohje ruiskujen ja ampullien etiketöintiin 
(Kuvat 4 ja 5).

Pohdinta
Lääkitysturvallisuuden toteutuminen edellyt-
tää prosessia, jossa sekä riskit että suojaukset 
on tunnistettu jokaisessa vaiheessa (Reason 
2000, Billstein-Leber ym. 2018). Puuduttei-
siin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin liit-
tyvässä kirjallisuuskatsauksessa tunnistet-
tiin lääkitysturvallisuusriskejä ja mahdollisia 
suojauksia kaikissa lääkehoitoprosessin vai-
heissa. Lääkkeen antovaiheeseen liittyvät poik-
keamat, kuten väärä antoreitti tai virheellinen 
lääke, olivat eniten edustettuina sekä puudut-
teiden (Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, 
Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Viscusi ym. 2021) 

että perifeeristen lihasrelaksanttien (Labu-
schagne ym. 2011, Pandit ym. 2014, Graudins 
ym. 2016, Patel 2020, Sanduende-Otero ym. 
2020) aineistoissa. Lääkkeen määräysvaihee-
seen liittyviä poikkeamia raportoitiin kuitenkin 
vain yhdessä artikkelissa (Ohashi 2014). Lää-
keaineryhmien kesken havaittiin myös eriäviä 
lääkitysturvallisuusriskejä. Puudutteilla aiheu-
tui lääkityspoikkeamia esimerkiksi virheelli-
sestä tekniikasta johtuen (Joo ym. 2016, Brei-
vik ym. 2018) ja perifeerisillä lihasrelaksan-
teilla käyttökuntoon saattoon sekä säilytyk-
seen liittyen (Labuschagne ym. 2011, Graudins 
ym. 2016, Patel 2020).  

Puudutteiden osalta sekä kirjallisuuskatsa-
uksen aineistossa että muualla kirjallisuudessa 
on raportoitu vakavia, kuolemaan johtavia vaa-
ratapahtumia tilanteissa, joissa neuraksiaalista 
puudutetta on vahingossa päädytty annostele-
maan suonensisäisesti (Grissinger 2012, Vis-
cusi ym. 2021). Esimerkiksi bupivakaiini voi 
suonensisäisesti annosteltuna johtaa nope-

Kuva 4. Kirjallisuuskatsauksissa tunnistettuja perifeerisiin lihasrelaksantteihin* ja epiduraalisiin 
ja intratekaalisiin puudutteisiin** liittyviä lääkehoitoprosessin suojauksia Reasonin (2000) 
reikäjuustomallin avulla kuvattuna. PC(E)A=Patient-Controlled (Epidural) Analgesia, ISO = 
International Organization for Standardization.

Kuva 5. Perifeerisillä lihasrelaksanteilla poikkeamiin johtaneet tekijät ja suojaustoimenpiteet 
lääkehoitoprosessin eri vaiheissa (Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne ym. 2011, Pandit ym. 2014, 
Graudins ym. 2016, Patel 2020, Sanduende-Otero ym. 2020). LASA = Look Alike Sound Alike,  
ISO = International Organization for Standardization.
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vahingossa laskimonsisäisesti (The Joint Com-
mission 2014, ISMP 2020). Puudutteiden osalta 
keskeiseksi suojaukseksi mainitaan aineis-
tossa myös tarkistuslistat kuten Stop before 
you block (Deutsch ym. 2018, Patel ym. 2019, 
Viscusi ym. 2021). Listojen avulla tarkoituksena 
on ennen puudutusta varmistaa, että kyseessä 
on esimerkiksi oikea potilas, lääkeaine ja anto-
reitti. 

Kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseen 
liittyviä vahvuuksia olivat ne työvaiheet, 
joissa noudatettiin järjestelmällisen kirjalli-
suuskatsauksen menetelmää (Page ym. 2021) 
(Taulukko 1). Hakustrategiat, mukaanotto- ja 
poissulkukriteerit sekä artikkeleiden valinta-
prosessi on kuvattu siten, että katsaus on tois-
tettavissa (Liite 1, Taulukko 1, Kuva 2). Tutki-
muksen heikkoudeksi voidaan luetella tutki-
muksen vaiheet, joissa järjestelmällisen kir-
jallisuuskatsauksen menetelmästä poikettiin. 
Artikkelien arviointiin osallistui koko tekstin 
tarkastelun vaiheeseen asti ainoastaan yksi 
tutkija. Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen 
menetelmästä poiketen tutkimukseen valituille 
artikkeleille ei suoritettu erillistä laadunarvi-
ointia. Useamman tietokannan hyödyntäminen 
kirjallisuushakuprosessissa olisi voinut tulla 
kyseeseen, sillä lopulliset hakutulokset jäivät 
odotettua kapeammiksi.

Katsaukseen sisällytettyjä tutkimuksia oli 
tehty useissa maissa, ja ne tarjosivat näin ollen 
tietoa maailmanlaajuisesti teho- ja anestesia-
hoidon lääkehoitoprosesseista sekä lääkitys-
turvallisuusriskeistä. Tutkimusten vertailu 
ja käytäntöön soveltaminen voi olla paikoit-
tain haastavaa, sillä ne perustuvat keskenään 
hyvin erilaisiin lääkehoitokäytänteisiin (esi-
merkiksi Afrikassa tehdyn tutkimuksen yleis-
täminen Suomeen tai Pohjoismaihin). Tar-
kastelun laajentaminen esimerkiksi paikalli-
sesti raportoituihin vaaratapahtumiin toisikin 
tarkempaa tietoa juuri kyseisen organisaation 
lääkitysturvallisuusriskeistä. Tutkimuksessa 
nousee esille teemoja ja lääkitysturvallisuus-
riskejä, jotka ovat tärkeitä laadittaessa riski-
lääkeprofiilia lääkeaineryhmille suomalaisissa 
sairaanhoitopiireissä (Schepel ym. 2018, Gris-
singer 2019). Tärkeimmät teemat, joihin tulee 
kiinnittää huomiota, ovat lääke-, antoreitti- ja 
ruiskusekaannukset, vaikutusten monitorointi 
sekä LASA-ilmiöön liittyvät riskit. 

Johtopäätökset
Menetelmänä kirjallisuuskatsauksen hyödyn-
täminen suuren riskin lääkeaineisiin liittyvien 
lääkitysturvallisuusriskien tunnistamisessa on 
käyttökelpoinen. Sen avulla voidaan huomioida 
mahdollisia vakavia vaaratapahtumia, jotka 
eivät nouse esiin oman organisaation vaara-
tapahtumaraporteissa. Katsauksen tavoitteen 
mukaisesti kirjallisuudesta tunnistettiin puu-
dutteisiin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin 
liittyviä lääkitysturvallisuusriskejä ja mah-
dollisia lääkehoitoprosessin suojauksia. Puu-
dutteisiin ja perifeerisiin lihasrelaksantteihin 
liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee huomi-
oida. Tuloksia on hyödynnetty HUS:ssa anes-
tesia- ja tehohoidon suuren riskin lääkkeiden 
tunnistamiseen.

ym. 2008, Labuschagne ym. 2011, Graudins ym. 
2016, ISMP 2017, Patel ym. 2019, Patel 2020). 
Vääränlainen säilytys voi edesauttaa lääkitys-
poikkeaman syntyä ja esimerkiksi väärän lää-
keaineen annostelua potilaalle. Väärän lääk-
keen antaminen olikin merkittävimpiä ris-
kejä puudutteiden (Yentis ja Randall 2003, 
Jones ym. 2008, Patel ym. 2019) sekä perifee-
risten lihasrelaksanttien (Labuschagne ym. 
2011, Graudins ym. 2016, Patel 2020) aineis-
tossa ja kyseiset lääkityspoikkeamat toistui-
vat myös ISMP:n raporteissa (ISMP 2012, ISMP 
2020). Riski poikkeamaan liittyi erityisesti 
LASA-lääkkeisiin ja oli pahimmillaan kuole-
maan johtava (esimerkiksi traneksaamihapon 
annostelu vahingossa spinaalitilaan puudut-
teen sijasta) (Patel ym. 2019, ISMP 2020). Kir-
jallisuudessa suositellaankin lääkkeiden eril-
listä säilytystä siten, että pakkausten etiketit 
ovat näkyvillä, (ISMP 2020) ja eri antoreittien 
lääkeaineiden säilytystä kokonaan erillään 
toisistaan (Grissinger 2012). LASA-lääkkeiden 
varastointi älylääkekaapissa tai selkeästi erillä 
toisistaan, on keino ehkäistä samannäköisten 
pakkausten sekaantumista keskenään. Peri-
feerisiä lihasrelaksantteja suositellaan säily-
tettäväksi erillään muista lääkkeistä esimer-
kiksi kannellisissa laatikoissa, joihin on kiin-
nitetty varoitusetiketit lääkkeen aiheuttamasta 
hengityslamasta (ISMP 2017). Lisämerkinnät 
(esimerkiksi: sisältää traneksaamihappoa) 
(Yentis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Patel 
ym. 2019, ISMP 2020) sekä ISO-standardin 
mukaisten liittimien ja annosteluvälineiden 
käyttö (Jones ym. 2008, ISMP 2017, Patel ym. 
2019, ISMP 2020, Patel 2020, Viscusi ym. 2021) 
on tunnistettu suojauksiksi niin tämän katsa-
uksen aineistoissa kuin kansainvälisissä suo-
situksissa. Lisäksi ISMP (2020) ehdottaa LASA-
sekaantumisten välttämiseksi käyttämään joko 
eri lääkeyritysten tai sairaala-apteekin valmis-
tamia valmisteita, jotta pakkaukset eroavaisi-
vat toisistaan ulkonäöllisesti.

Etiketöintiin ja käyttökuntoon saattami-
seen kohdistuvat lääkehoitoprosessin ris-
kit olivat esitettyinä perifeeristen lihasrelak-
santtien kohdalla tilanteissa, joissa virheelli-
nen etiketöinti johti väärän lääkkeen annos-
teluun tai liian pieneen pitoisuuteen potilaalla 
(Arnot-Smith ym. 2010, Labuschagne ym. 
2011, Graudins ym. 2016, Patel 2020), ja niitä 

esiintyy myös puuduteaineiden kohdalla tutki-
musten ulkopuolisessa kirjallisuudessa (ISMP 
2012, ISMP 2017). Riskeiksi on tunnistettu lää-
keampullien sekaantuminen keskenään (esi-
merkiksi LASA-lääkkeet) sekä ruiskujen vir-
heellinen tai puutteellinen etiketöinti, joka 
myöhemmissä lääkehoitoprosessin vaiheissa 
edesauttaa väärän lääkkeen päätymistä poti-
laalle (Labuschagne ym. 2011, Patel 2020). 
Suojauksina esitettiin ruiskujen ja ampullien 
värikoodattu etiketöinti ja etiketöintiprosessin 
toiminnan standardointi. Puutteellinen kak-
soistarkistus tunnistettiin inhimillisten teki-
jöiden lisäksi syyksi väärän lääkkeen annoste-
luun (Patel 2020). Vaikka kaksoistarkistuksen 
on tarkoitus eliminoida virheitä, voi puutteel-
lisesti tehdystä kaksoistarkistuksesta päästä 
virheitä läpi (Kuitunen ym. 2020). Kaksoistar-
kistus suositellaankin tekemään viivakoodin 
avulla (Grissinger 2012, Patel ym. 2019, ISMP 
2020).

Katsauksessa tunnistettiin eniten lääkitys-
poikkeamia lääkkeen antovaiheessa ja virheel-
linen antoreitti oli keskeinen poikkeama niin 
puudutteiden (Yentis ja Randall 2003, Jones 
ym. 2008, Joo ym. 2016, Patel ym. 2019, Vis-
cusi ym. 2021) kuin lihasrelaksanttien (Grau-
dins ym. 2016, Patel 2020) aineistossa. Lääk-
keen antovaihe on havaittu kriittiseksi koh-
daksi myös tämän katsauksen ulkopuolisessa 
kirjallisuudessa (Grissinger 2012, ISMP 2017, 
Grissinger 2019). ISMP:n (2017) ja tämän kat-
sauksen keskeisiä, yhteneviä lääkitysturval-
lisuutta lisääviä toimenpiteitä ovat eri anto-
reittien merkitseminen ja värikoodittaminen 
(esimerkiksi: keltaisella epiduraalinen) (Yen-
tis ja Randall 2003, Jones ym. 2008, Graudins 
ym. 2016, Patel ym. 2019) sekä käytettyjen 
lääkeaineiden merkitseminen samankaltai-
sin merkinnöin (esimerkiksi: vain epiduraali-
seen käyttöön) (Yentis ja Randall 2003, Jones 
ym. 2008, Patel ym. 2019). Myös antoreitti-
kohtaisten ISO-standardin mukaisten liitti-
mien ja annosteluvälineiden käyttö havaittiin 
keskeiseksi suojaukseksi aineistoissa (Jones 
ym. 2008, Patel ym. 2019, Patel 2020, Vis-
cusi ym. 2021). Esimerkiksi neuraksiaaliseen 
annosteluun tarkoitetut NRFit-liittimet eivät 
ole yhteensopivia laskimonsisäiseen annoste-
luun käytettävien Luer-liitimien kanssa, mikä 
estää neuraksiaalisen lääkeaineen annostelun 
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To conduct a safe medical treatment to a 
patient, awareness and understanding of risks 
at different stages of the medication use-
process is required. Neuromuscular block-
ing agents and local anesthetics are high-
alert medications that bear a heightened risk 
of causing significant patient harm when they 
are used in error. Aim of this literature review 
was to raise awareness of medication safety 
risks related to these medications and to pre-
sent possible systemic defenses to minimize 
the identified risks.

Literature review was based on a systemati-
cally formed search strategy for each medica-
tion group. The result of literature searches in 
Medline (Ovid) database was 523 literature ref-
erences for neuromuscular blocking agents and 
599 literature references for local anesthetics. 
The references were screened first according 
to the titles, following the abstract and full text 
analysis. Finally, six articles with neuromuscu-
lar blocking agents and eight articles with local 
anesthetics were included.

The included studies reported medication 
errors related to administration, drug ther-
apy monitoring, preparation, prescribing and 
product storage. Deviations in administration, 
such as events with the wrong administration 
route or wrong drug were clearly highlighted. 
LASA (Look Alike Sound Alike) properties of 
the drugs, which led to, for example, admin-
istration of a wrong drug or incorrect route of 
administration, were repeatedly identified as a 
cause of medication errors. The incidents led to 
different kinds of adverse events with varying 
severity, including death. Systemic defenses 
to prevent these medication errors included 
ensuring double-checking procedures, safe 
labeling of packages, ampoules and syringes, 
tubing connectors following the ISO (Inter-
national Organization for Standardization) 
standards, and color-coding of packages.

Medication safety risks related to high-
alert medications not reported in organiza-
tion’s own incident reports can be identified 
in literature. In addition to these risks, useful 
defenses in the medication use process can be 
identified. Significant risks are associated with 
both neuromuscular blocking agents and local 
anesthetics. Therefore, these drugs should be 
identified as high-alert medications in organi-
zational high-alert medication lists. 

Keywords: local anesthetics, neuromuscular 
blocking agents, medication safety, high-alert 
medicine, medication error, defense of the 
medication-use process
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Liite 1.  Kirjallisuushaun hakutermit ja hakulausekkeet.
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