
Tekonivelleikkaus tiedossa?

Hampaat kuntoon heti
Kun saat lähetteen tekonivelleikkaukseen, ota aikailematta yhteys suun terveydenhoitoon. 
Hampaiden ja suun tutkimiseen ja hoitamiseen pitää varata aikaa, jotta kaikki suun alueen 
infektiot saadaan hoidetuksi pois ennen leikkausta. 
TIINA LAMMASSAARI
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T
ERVEYDENHUOLLON väki koros-
taa samaa asiaa kuin Suomen 
Nivelyhdistyksen vertaisoh-
jaajat: infektiot pitää hoitaa 

ennen tekonivelleikkausta pois, koska 
bakteerit voivat kulkeutua verenkier-
ron kautta tekoniveleen. Suu on mer-
kittävä infektioiden lähde, joten ham-
paat pitää hoitaa.

Tekonivelleikkaukseen menevien 
potilaiden pääsy hammashoitoon 

vaihtelee kunnittain. Tämä kävi ilmi 
tammikuussa Suomen Nivelyhdis-
tyksen järjestämässä verkkokeskus-
telussa, jota veti yhdistyksen toimin-
nanjohtaja, hammaslääkäri (HLL) 
Mari Kauhaniemi. 

Kaikille avoimeen, mutta yleisö-
määrältään rajattuun Virtu-keskus-
teluun osallistui ihmisiä eri puo-
lelta Suomea. Eräs oululainen ham-
mashoitaja kertoi, että leikkauspo-

tilaiden hammashoito on järjestetty 
Oulun kaupungissa niin hyvin, että 
tekonivelleikkauksia ei tarvitse 
yleensä siirtää hammashoidon vii-
västymisen vuoksi. Tuon hammas-
hoitajan vinkistä haastattelemme 
tähän juttuun Oulun kaupungin 
hammashoidon vs. palveluesimiestä, 
hammaslääkäri Heljä Mäkliniä.

Jos edessä on iso hammasre-
montti, siihen pitää varata aikaa. 
Kunnallinen hammashoito ei joka 
puolella jousta kiireellisten tekoni-
velleikkauspotilaiden vuoksi. Jos 
hampaita ja suuta ei saada ennen 
leikkausta kuntoon, leikkaus voidaan 
joutua perumaan.

Oulussa tähän tilanteeseen on 
havahduttu suun terveydenhoidossa. 
Siellä on perustettu oma tiimi, joka 
huolehtii erityisryhmien, esimer-
kiksi suuriin leikkauksiin valmistau-
tuvien potilaiden suun terveyden-
hoidosta.

Oulu: suunnitelmallista suun 
terveydenhoitoa 
Syyskuussa 2020 Oulun kaupungissa 
aloitti toimintansa leikkaus-lääkitys-
tiimi, jossa työskentelee neljä ham-
maslääkäriä sekä paradontologian 
erikoishammaslääkäri.

– Tiimiin liittyy kohta mukaan 
myös suuhygienisti, kertoo vs. pal-
veluesimies, hammaslääkäri Heljä 
Mäklin Oulun kaupungin suun ter-
veydenhuollosta. 

– Kukaan ei tee tiimissä kuiten-
kaan täyttä työpäivää. Lääkärit teke-
vät suun tarkastuksia yhden päivän 
viikossa, ja sen lisäksi he tekevät jat-
kohoitoja yhdestä kahteen päivään 
viikossa.

Mäklin kertoo, että tiimin asia-
kaskuntaan kuuluvat tekonivelleik-
kaukseen menijät, ja varsinkin vähän 

Kuvassa Oulun kaupungin suun ter-
veydenhoidosta hammaslääkäri 
Anne Heikkilä (vas.), Virva Kervinen 
(hl), Kirsi Hirvikoski (hl), Piia Höyh-
tyä (suuhygienisti), Heljä Mäklin (hl ja 
vs. palveluesimies) ja Sari Karjalainen 
(hl). Kuvasta puuttuu Petra Timonen 
(parodonto logian ehl). 
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kiireellisemmät tapaukset. Jos leik-
kaukseen on runsaasti aikaa, potilas 
voidaan ohjata perushammashoidon 
puolelle.

Tiimissä hoidetaan myös esimer-
kiksi biologisten lääkkeiden ja osteo-
poroosilääkkeiden käyttöä aloittavat 
ihmiset.

– Lisäksi tiimin asiakkaita ovat esi-
merkiksi elinsiirtoihin sekä sydän-
leikkauksiin menevät ihmiset – yleen-
säkin kaikki isommat leikkaukset, 
mutta ihan pikkuleikkauksiin mene-
vien hammashoitoihin tiimillä ei ole 
resursseja.

Oulussa ennen   
hankala tilanne
Heljä Mäklin kertoo, että kiireellistä 
hoitoa vaativat suun terveydenhoi-
don asiakkaat, myös leikkauspoti-
laat, suuntasivat aina viime syksyyn 
saakka suun terveydenhoidon päi-
vystykseen.

– Päivystystyö on hyvin hektistä. 
Leikkaukseen menijöiden hoidossa 
pitäisi huomion kuitenkin olla infek-
tioissa ja suun terveystilanteen kar-
toituksessa. Myös kotihoitoon olisi 
hyvä saada ohjausta jo siinä vai-
heessa, kun tekonivelleikkaus on 
tulossa.

Sama tilanne on silloin, kun poti-
laalla on alkamassa biologinen lääki-
tys tai osteoporoosilääkitys. 

– Nämä vaativat pitkää perehty-
mistä potilaan tilanteeseen, ja kun 
päivä saattaa päivystyksessä muuten-
kin venyä, tämä oli aika kuormitta-
vaa, Mäklin muistelee.

– Oli tarve sille, että joku pystyisi 
paneutumaan kunnolla näiden poti-
laiden tilanteisiin, ja että heidät saa-
taisiin poimittua esiin potilasjou-
kosta. 

Potilaan suun terveydentila voi 
olla niin haastava, että ennen hoito-
jen aloittamista saatetaan tarvita pal-

jon suunnittelua ja konsultoimista 
erikoishammaslääkärien kanssa siitä, 
miten potilasta hoidetaan. Joskus 
konsultoinnissa tarvitaan myös hoi-
tavaa erikoissairaanhoidon lääkäriä.

Oulu toimii nyt näin
– Kun potilas soittaa, hänet laitetaan 
heti listalle, josta meidän erikois-
hammaslääkärimme katsoo ja kar-
toittaa, kuinka pian se leikkaus on. 
Potilas ei heti saa erillistä hammas-
lääkärin tarkastusaikaa. 

– Erikoishammaslääkäri ottaa 
potilaaseen yhteyttä ja antaa hänelle 
sekä röntgenkuvausajan että hampai-
den tarkastusajan. Infektioiden kar-
toittamiseksi potilaalta otetaan iso 
ortopantomografia eli iso leukojen 
röntgenkuva. Erikoishammaslääkäri 
valitsee potilaalle ajan tätä kuvausta 
varten ja pyytää myös lausunnon val-
miiksi ensimmäistä tarkastuskäyntiä 
varten. Tämä on toiminut tosi hyvin.
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– Ensimmäisen tarkastuksen 
aikana pystytään tällä tavalla jo hyvin 
kartoittamaan, tarvitaanko kiireel-
listä hammashoitoa. Samalla erikois-
hammaslääkäri voi aloittaa jo hoi-
tosuunnitelman tekemistä.

Potilaan tehtäväksi jää siis ensim-
mäinen yhteydenotto heti leikkaus-
lähetteen saatuaan. Tarkastusaikaa 
ei saa heti, mikä monesti aiheuttaa 
hämmennystä. Kuitenkin koko hoi-
toprosessi saadaan näin sujuvam-
maksi, kun se suunnitellaan leikkaus-
ajan mukaan.

Normaalisti Oulun suun tervey-
denhoito ei ole suoraan yhteydessä 
tekonivelleikkausta tekevään sai-
raalaan. Ainoastaan silloin otetaan 
yhteyttä sairaalaan ja leikkaavaan 
lääkäriin, kun leikkausaika lähes-
tyy, eikä aika riitä suun hoitamiseksi 
infektiovapaaksi. Tämä tilanne voi 
olla, jos suussa on paljon poistokun-
nossa olevia hampaita tai muuta hoi-
don tarvetta. Silloin tällöin käy niin, 
että hampaissa oleva juuren kärjen 
tulehdus, hyvin syvä karies tai muu 
infektio siirtää tekonivelleikkausta 
myöhemmäksi.

– Näistä selvistä infektioriskeistä 
ollaan aina yhteydessä sairaalaan, 
mutta onneksi ne ovat harvinaisia.

Leikkauksella puoli vuotta 
siirtymävaraa
Mitä tapahtuu, jos leikkausta joudu-
taan siirtämään esimerkiksi influens-
san tai muun sairauden vuoksi? 

Kuinka kauan hammaslääkärin teko-
nivelsairaalaa varten kirjoittama ”rei-
kiä nolla” -todistus on voimassa?

– Monestikaan nämä eivät ole 
mitään kiveen kirjoitettuja asioita, 
mutta todistus suun terveydestä ja 
potilaan leikkauskelpoisuudesta on 
voimassa puolisen vuotta. Kovin 
herkästi ei esimerkiksi isoa röntgen-
kuvaa kuitenkaan lähdetä ottamaan 
uudestaan, jos kuvauksesta on aikaa 
alle vuosi.

Mäklin huomauttaa tähän vielä, 
että puoli vuottakin on aika tiukka 
hammashoidon aikataulu, jos ham-
paissa on paljon korjattavaa.

Tuleeko potilaille yllätyksiä, kun 
he hakeutuvat tekonivelleikkauksen 
vuoksi hammashoitoon?

– Epätietoisuutta on siitä, missä 
vaiheessa kannattaa hakeutua suun 
terveydenhoitoon. Usein potilas on 
tiennyt jo puoli vuotta, että hän on 
tekoniveljonossa, ja vasta sitten hän 
hakeutuu meille asiakkaaksi.

– Heti kun asiakas saa sen infon, 
että on leikkausjonossa, kannattaa 
hakeutua hoitoon. Silloin on aikaa 
hoitaa pois suun infektiot. Jos hakeu-
tuu hammashoitoon vasta muutamaa 
viikkoa ennen leikkausta, hoidossa 
on radikaalimpi linja ja leikkaus voi 
silloin herkemmin siirtyä. Jos löytyy 
infektio, ja aikaa leikkaukseen on vain 
muutama viikko, ei ole mahdollista 
tehdä hoitoa tuossa ajassa.

– Joskus on jäännösjuuria tai vii-
saudenhampaita jäänyt piiloon 

luun alle, joten hampaattomassa-
kin suussa voi olla tulehduksia. 
Lisäksi on ihan hyvä käydä näyttä-
mässä suun limakalvoja hammas-
lääkärissä.  

Antibioottisuoja ja 
tarkastusväli
Heljä Mäklin korostaa sitä, että 
nivelsairaiden tulisi hoitaa ja tarkas-
tuttaa hampaitaan säännöllisesti. Jos 
eteen tulee tekonivelleikkaus, ikäviä 
yllätyksiä tulee tällöin harvemmin.

Hampaiden tarkastusväliin vai-
kuttaa kunkin yksilön terveyden-
tila, ja Mäklinin mukaan lääkäri 
useimmiten kertookin potilaalle, 
kuinka usein hampaiden ja suun 
kunto tulisi tarkastaa. 

– Yleisimmin hoitoväli on noin 
kaksi vuotta. Jos asiakkaalla on 
useita yleissairauksia tai suussa on 
paljon hoidettavaa, kontrolliväli voi 
olla jopa yksi vuosi. Sama tilanne 
on silloin, jos kotihoito ei ole ihan 
kunnossa, tai on aloitettu osteopo-
roosilääkitys tai biologinen lääkitys, 
kuten monilla reumapotilailla. On 
joitakin sairauksia, joissa tarkastus-
väli on vain puoli vuotta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duo-
decimin Käypä hoito -suositusten 
mukaan tekonivelpotilaan kannat-
taa ottaa tekonivelinfektioiden vält-
tämiseksi antibioottisuoja eli anti-
bioottiprofylaksia, jos hän on teko-
nivelleikkauksen jälkeen menossa 
lääkärinkäynnille johonkin veri-
seen operaatioon. Suositusaika 
on kolme kuukautta leikkauksesta 
lukien. Tämä koskee myös suun ter-
veydenhuollossa käyntejä, esimer-
kiksi hammaskiven poistoa.

Antibioottilääkitys nautitaan 
tunti ennen operaatiota, ja siihen 
tulee pyytää lääkäriltä resepti esi-
merkiksi samalla, kun varaa aikaa 
operaatioon.

Käypä hoito -suositusten 
mukaan ensisijaisena profylaksi-
lääkkeenä käytetään kefaleksiinia. 
Myös amoksilliini-klavulaanihappo 
on mahdollinen. 

https://www.kaypahoito.fi/hoi50090#s11
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Hyvä suun terveys on osa yleisterveyttä
Terve suu lisää hyvinvointia ja elämänlaatua sekä pienentää elimistön 
tulehduskuormaa.

Hyvällä suun terveydellä on myönteinen vaikutus yleisterveyteen. 
Tekonivelleikkaukseen mentäessä suun terveys on erityisen tärkeää.

Hyvä suun omahoito ja säännölliset suun tarkastukset auttavat ylläpi-
tämään suun terveyttä.

Tekonivelleikkaus ja suun terveys
Suun tulehdukset pitää hoitaa hyvissä ajoin ennen tekonivelleikkausta
• leikkausta varten tarvitaan hammaslääkärin lausunto
• sairaalasta on hyvä tarkistaa, kuinka monta viikkoa ennen leikkausta 

suunhoito tulee olla tehtynä valmiiksi
• esimerkiksi mahdollisia juurihoitoja ja kiinnityskudostulehduksen hoi-

toa varten tarvitaan riittävän pitkä aika
• myös hampaaton suu on syytä tarkastaa

Tekonivelleikkauksen jälkeen suun terveydestä huolehtiminen on tär-
keää. Hyvällä omahoidolla ehkäistään suun tulehdusten syntyminen. 
Säännölliset suuntarkastukset auttavat ylläpitämään suun terveyttä, kun 
suun tulehdukset voidaan havaita ja hoitaa ajoissa.

Tekonivelestä on syytä aina mainita hammaslääkärille. Hammashoi-
totoimenpiteet tehdään antibioottisuojauksessa ensimmäisen 3 kk ajan 
leikkauksen jälkeen. Hammaslääkärin määräämä mikrobilääke otetaan 
30–90 min ennen toimenpidettä.
MARI KAUHANIEMI

Hampaiden kuntoa saatetaan hävetä, 
ja tarkastukseen menoa lykätä – ihan 
turhaan. Hammaslääkärit ovat nähneet 
niin monia suita, että yksi huonokun-
toinen purukalusto ei heidän mielen-
terveyttään hetkauta. Eikä hampaaton 
suu, joka sekin tutkitaan leikkaukseen 
mennessä.

Hampaiden huonon kunnon taus-
talla voi olla myös yleisempiä syitä. 
Hammashoidosta on myös monenlai-
sia sukupolvikokemuksia.

Oletko kenties sitä 1900-luvun 
alkupuoliskolla syntynyttä ikäluokkaa, 
josta moni sai jo rippilahjaksi teko-
hampaat? Kipeät ja mätivät hampaat 
yksinkertaisesti revittiin irti, ja pitkien 
välimatkojen vuoksi koko leuallinen 
saatettiin kiskoa samalla kaupunkireis-
sulla. Tämä oli oman isoäitini kohtalo 
teini-ikäisenä Lapissa, eräässä Ranuan 
syrjäkylässä.

Vai oletko kenties sitä kovan onnen 
ikäpolvea, joka syntyi juuri ennen 
vuotta 1956? Tälle joukolle juotettiin 
taaperoikäisenä ihan lastenneuvolan 
ohjeiden mukaisesti appelsiinimehua. 

Harmi vaan, että c-vitamiinipitoi-
nen mehu oli myös niin hapanta, että 
se söi kiilteet pois pienistä hampaista. 
Valitettavasti sama appelsiinimehulla 
kyllästetty ikäryhmä jäi myöhemmin 
aikuisten hammashoidossa pitkään 
kunnallisen hammashoidon ulkopuo-
lelle, eikä yksityisestä hammashoi-
dosta saanut vielä Kela-korvauksia. 

Tai ehkä olet sitäkin seuraavaa ikä-
polvea, jolle opetettiin 1970-luvulla 
hampaiden harjauksen uusi nykytys-
tyyli, kun ennen oli harjattu hampais-
toa kovalla harjalla ja yksisuuntaisilla 
vedoilla ikenestä kohti hampaan kär-
keä. 

Harjauksen sivuttainen nykytystek-
niikka opittiin koulussa hammashoita-
jan vierailukäynnillä, jossa hammashoi-
taja jakoi jokaiselle lapselle ensin ham-
paat värjäävän punaisen purutabletin, 
joka purtiin huolellisesti. Tämän jälkeen 
hampaisiin liimaantunut merkkiväri har-
jattiin nykytystyylillä pois ja katsottiin, 
että varmasti tuli puhdasta. 

Hammasharjoja ei aina muistettu tai 
ymmärretty vaihtaa kovista pehmeiksi, 
tai ehkä visuina ihmisinä käytettiin 
kovat harjat ensin loppuun ennen kuin 
ostettiin tilalle uusi, pehmeä nykytys-
harja. Käsivoimiakaan ei harjaustyylin 
vaihtuessa muistettu säästellä, vaikka 
hammashoitaja sanoi, että harjaa 
pidellään kiinni hellästi sormenpäillä, 
kuin viulun jousta. Kovan käsitte-
lyn seurauksena tällä porukalla, johon 
tämän tekstin kirjoittaja itsekin kuuluu, 
saattaa olla vetäytynyt ienraja. Tämä 
tietää jatkuvaa karieksenpoikasta tässä 
hampaiden juuresta paljastuneessa, 
kiilteettömässä hammasluussa.  

Amalgaamipaikatkin olivat ennen 
yleisiä, ja herkästi niitä istutettiin syviin 
ja leveisiin poranreikiin. Viimeistään nyt 
myöhäisessä keski-iässä omien poski-

hampaiden jäljellä olevat hammasluun 
kulmat lohkeilevat irti amalgaamipaik-
kojen ympäriltä neljänneshammas ker-
rallaan. Paikat kestivät, hampaat eivät.

Pelkäätkö hammaslääkäriin menoa täl-
laisten kokemusten jälkeen? Ehkäpä olet 
harjannut hampaasi ja tikuttanut sekä 
langannut hammasvälisi tunnollisesti, 
mutta reikiä tulee silti. Vai onko suun hoi-
taminen jäänyt hammashoidon hinnan 
vuoksi retuperälle? Ei kannata lannistua.

Olitpa syntymäaikasi perusteella 
huono- tai hyväonninen, olitpa laiska tai 
ahkera hampaittesi hoitaja, niin viimeis-
tään tekonivelleikkaukseen mennessä 
suu pitää hoitaa kuntoon. 

Tämän voi ottaa myös mahdollisuu-
tena: purukalusto kuntoon nyt tai ei 
koskaan! Tai ainakin ehjät ikenet. 
TIINA LAMMASSAARI

Hampaat pois ja muita sukupolvikokemuksia
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