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Iäkkään virtsankarkailu



 Maailmanlaajuinen merkittävä 
kansanterveysongelma

 Suomessa 400 000 yli 40-vuotiaista
 Yleisempi naisilla kuin miehillä
 Raskaus ja synnytys lisäävät ilmaantuvuutta
 Liittyy myös neurologisiin sairauksiin

 Selkäydinvamma, Parkinsonin tauti, MS-tauti, 
aivohalvaus, diabetes (neuropatia voi alentaa 
rakon tuntoa  virtsahädän tunne puuttuu) 

Inkontinenssin 
esiintyvyys 1 / 2



 Ennustaa laitoshoitoon joutumista
• Kastelevat ikämiehet joutuvat helpommin 

laitoshoitoon kuin samoista vaivoista kärsivät 
naiset

 Yleisempää laitoshoidossa kuin kotona 
asuvilla

 Lisääntyy iän myötä
− 25-60 v. suomalaisnaisilla 20% ja yli 70 v. 59%

Inkontinenssin 
esiintyvyys 2 / 2



• Vaikuttaa iäkkäiden ja heidän läheistensä 
elämänlaatuun

• Aiheuttaa terveydenhuollolle kustannuksia
• Lisää pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumisen ja 

kaatumisen vaaraa
• Häveliäisyyden vuoksi jää usein vähälle 

huomiolle
• Tarjolla on parantavia tai vaivaa helpottavia 

hoitomuotoja

Keskeistä iäkkään 
inkontinenssissa



 Sosiaalinen - harrastukset, perhe-elämä
 Psyykkinen - ahdistus, masennus, häpeä
 Hygieeninen - haju, virtsatieinfektiot, iho-ongelmat
 Taloudellinen - yksilö, yhteiskunta

 Geriatrian jättiläiset*, ennustavat terveydentilan 
huononemista ja avun tarpeen huomattavaa 
lisääntymistä.
 *Vähäinen liikkuminen, huonontunut tasapaino, kaatuilu, 

muistihäiriö, delirium ja virtsainkontinenssi 

Virtsankarkailun 
vaikutukset



• Yksilö / yhteiskunta

• lääkärissä käynnit
• diagnostiset toimenpiteet
• Hoitotoimenpiteet
• Apuvälineet
• lääkkeet ja muu konservatiivinen (kajoamaton) hoito, 

kuten fysioterapia
• tuottavuuskustannukset (työstä poissaolosta 

aiheutuva tuotannon menetys)
• omaishoitajien työpanos.

Virtsankarkailu (naiset) Käypä-hoito –suositus 2017

Virtsankarkailun hoitojen 
taloudellinen arviointi



• Raportti v. 2008*
• yhteiskunnan kustannukset Suomessa lähes 1 miljardi €/v, 

raportissa malleja eri skenaarioista
• Tutkimus v.2007** naiset (n=82) yksilön 

kustannukset keskimäärin, viimeiset 12 kk
• Tutkittavilla erilaiset inkontinenssin tyypit
• Lääkäri, hoitaja, fyster, lääkkeet, apuvälineet, 

leikkaukset: lääke 95€, suojat 231€,muu 
konservatiivinen hoito 40€, leikkaus (tehty 7:lle), 
leikkaushoidon kustannukset 2152€

* Nordic Healthcare Group. Inkontinenssin hoidon kokonaiskustannukset. Vedos 
loppuraportista1.9.2008 Löytyy Virtsankarkailu (naiset) taustamateriaaleista

** Aukee P, Stach-Lempinen B, Hainari S. Virtsankarkailu aiheuttaa häpeää ja 
kustannuksia. Suomen Lääkärilehti 2007;62:1529-32

Suomalaisia tutkimuksia 
virtsankarkailun kustannuksista



• ylemmät virtsatiet

• alemmat virtsatiet

Virtsaelinten rakenne 



Virtsateiden hermotus



• virtsan varastointi 
• virtsan tyhjentäminen

• edellyttää: 
• normaali rakon venyvyys ja supistuminen
• normaali virtsaputken ja lantionpohjan 

tukirakenne
• normaali rakon ja virtsaputken hermostollinen 

säätely
• ehjät virtsateiden seinämät

Alempien virtsateiden tehtävät



 Ponnistusinkontinenssi
 Pakkoinkontinenssi
 Sekamuotoinen inkontinenssi 
 Ylivuotoinkontinenssi

• Potilaan oma kertomus, virtsauslistat, oire- ja 
haitta-astelomakkeet apuna eri tyyppien 
tunnistamisessa

Inkontinenssin tyypit 



 Virtsa karkaa tahattomasti 
samanaikaisesti yskäisyn, aivastuksen tai 
ponnistuksen yhteydessä

 Karkaavan virtsan määrä on ”lirahdus”
 Ei tarvitse olla virtsaustarpeen tunnetta 

ennen virtsan karkaamista 

Ponnistusinkontinenssin 
tunnistaminen



 Voimakas virtsapakon tunne ennen virtsan 
karkaamista

 Virtsapakko, vaikka rakossa on vähän virtsaa
 Pieni tai suuri karkaavan virtsan määrä

• Rakko saattaa tyhjentyä kokonaan
 Kyvyttömyys pysäyttää virtsasuihkua
 Tiheä virtsaamisen tarve päivällä ja yöllä
 Psyykkinen jännitys provosoi

Pakkoinkontinenssin 
tunnistaminen



 Virtsankarkailussa on piirteitä kahdesta 
edellisestä muodosta

Sekamuotoisen inkontinenssin 
tunnistaminen



 Virtsaa valuu huomaamatta ilman 
virtsaustarvetta

 Rakko on koko ajan täynnä ja 
”ylimääräinen” virtsa valuu housuun

Ylivuotoinkontinenssin 
tunnistaminen



• Potilaan oma kertomus!
• Sairaudet, leikkaukset, lääkitys
• Virtsa- ja verikokeet  
• Virtsauslistat
• Oire- ja haitta-astelomakkeet miehille ja naisille
• Jäännösvirtsan mittaus tarvittaessa (ultraäänellä tai 

katetroiden)
• Fraasi virtsaoireiden arviointiin

• Gynekologinen tutkimus
• Eturauhasen tunnustelu

Virtsaoireiden kartoitus





Tiheä virtsaus



Virtsaus liian harvoin



Vaippatesti urologisissa tutkimuksissa

• Suoja punnitaan ennen käyttöä
• Kastunut suoja punnitaan 

vaihdon yhteydessä
• Kuivan ja kastuneen suojan 

painoero= karanneen virtsan 
määrä



 Konservatiivinen hoito:
 Elintapamuutokset: painon pudotus, tupakoinnin 

vähentäminen tai lopetus
 lantionpohjan lihasten kuntoutus omatoimisella 

harjoittelulla (vähintään 3kk)
 Fysioterapia apuna harjoitettavien lihasten 

tunnistamisessa
 Liikunta ja toimintakyvyn ylläpito edistää 

pidätyskyvyn säilymistä

 Operatiivinen hoito:
 Naisilla nauhaleikkaukset ponnistusinkontinenssin 

hoitoon

Ponnistusinkontinenssin hoito



 Rakkokoulutus
• Rakon tilavuuden lisääminen
• Virtsaamisvälin pidentäminen
• Virtsauslistan avulla voi seurata edistymistä
• Potilasohje 

 Lääkehoito
 Rakkoa rauhoittavat lääkkeet po.(esim. Spasmo-

lyt plus®, Vesicare®, Toviaz®, Betmiga®)
 Botox –injektiot virtsarakon seinämään 

tähystyksen yhteydessä

Pakkoinkontinenssin hoito 1/2



• Fysioterapia
• Rakkoa rauhoittava elektrostimulaatio

• Muut
• Sakraalisen hermojuuren neuromodulaatio, 

yliopistosairaalat
• Simpukkakystoplastia, rakon 

laajennusleikkaus

Pakkoinkontinenssinhoito 2/2



 Rakon tyhjennys katetroiden
 Jos virtsaa tulee 1000 ml tai yli, jätetään kestokatetri 

viikoksi 
• rakko ”lepää”, tilavuus pienenee

 Lääkityksen tarkistus
• onko rakkoon vaikuttavia lääkkeitä 

(masennus-, kipu- tai unilääke jne.)
 Eturauhaslääkkeen aloitus virtsausta helpottamaan
 Alfasalpaaja: tamsulosiini (Omnic®, Tamsumin® jne.) tai 

alfuzosiini (Xatral® jne.)

Ylivuotoinkontinenssin hoito 1/2



 Kestokatetrin poiston jälkeen virtsauksen 
seuranta ja jäännösvirtsan mittaukset

 Toistokatetrointi hydrofiilisellä katetrilla x1-3/vrk
 Potilas itse, läheinen, hoitohenkilökunta

 Kerralla katetroitu määrä ei yli 500 ml
 Katetroinnit voi lopettaa vähitellen, kun 

jäännösvirtsa toistuvasti noin 200 ml tai 
vähemmän
 Jos virtsaputken kautta katetrointi ei onnistu, asetetaan 

kystostomiakatetri 

Ylivuotoinkontinenssin hoito 2/2



• Lääkehoito
• Rakon kaulaa rentouttava lääke (esim. 
Omnic®, Xatral®,Tamsumin®,Expros®)

• Eturauhasta pienentävä lääke (esim. 
Proscar®, Gefina®,Avodart®)

• Yhdistelmälääke (Duodart®)
• Eturauhasen höyläysleikkaus 
• Eturauhasta pienentävät lämpöhoidot (laser)

Hyvänlaatuisen suurentuneen eturauhasen hoito



• Virtsatulehduksia ei tarvitse etsiä eikä 
hoitaa, jos ei ole virtsaoireita (paitsi 
raskaana olevilta)

• Katetrihoidon aikana ei oteta näytteitä 
ennen, aikana, eikä jälkeen, ellei 
epäillä virtsatulehdusta 

• Pelkän hajun ja sakkaisuuden 
perusteella ei näytteitä

Virtsatieinfektiot 1/2



• Katetroidun potilaan vti:n hoidon tulee 
perustua U-Bakt -viljelyn tulokseen ja 
herkkyysmääritykseen ja virtsaoireisiin

• Kestokatetri pitää poistaa vti:n aikana. 
Poisto jouduttaa paranemista. 

• Jos epäilet tulehdusta, poista kestokatetri, 
ota näyte puhtaalla katetrilla

• Harkitse, tarvitseeko potilas edelleen 
kestokatetria

Virtsatieinfektiot 2/2



 Rakko- ja eturauhaslääkkeiden käyttö ohjeen mukaan
 Paikallishoitona estrogeeni (vahvistaa  limakalvoja)  
 Riittävästi juotavaa

 1500-2000 ml/vrk
 Juominen aamupäivällä ja päivällä
 3-4 tuntia ennen nukkumaanmenoa ei 

runsaasti nesteitä

Inkontinenssin itsehoito 1 / 2



 Ummetuksen hoito
 Painon hallinta
 Intiimihygienia, ihon hoito erityisesti  

vaippahoidon aikana
 Kylmettymisen välttäminen
 Aikataulutetut WC-käynnit

 Esim. aliaktiivisen rakon hoidossa
 Muistuttelu WC:hen menemisestä

Inkontinenssin itsehoito 2 / 2

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_TdJIUyq9qy0/TNpd5MKNToI/AAAAAAAAAC4/OjIVsNaQczM/s1600/villasukat16dg1.jpg&imgrefurl=http://langan-kierto.blogspot.com/2010/11/villasukat-tuntemattomalle.html&usg=__0nG9Il0SJKpYYeiogRGnquznalo=&h=374&w=500&sz=67&hl=fi&start=7&zoom=1&tbnid=KH3OQ7n9GCRG5M:&tbnh=97&tbnw=130&ei=LU5wToCDGIjEtAbmoKX9Bg&prev=/search%3Fq%3Dvillasukat%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


 Esteetön kulku wc:hen
 Tarvittaessa wc:n korotus
 Tukikaiteet
 Liukastamaton lattiamateriaali

Kontinenssia edistävä 
ympäristö 1 / 2



 Hyvä valaistus WC:ssä, yövalo eteisessä
 Riittävä lämpötila (esim. dementoituneet 

palelevat helposti)
 Helppokäyttöiset kalusteet ja käsisuihku
 Inkontinenssin apuvälineet helposti 

saatavilla

Kontinenssia edistävä 
ympäristö 2 / 2





Kondomiurinaali
Asetus puhtaalle 
kuivalle iholle

Käyttöaika 24 t.

Oikean koon valinta 
mittarin avulla

Urinaali yhdistetään 
virtsapussiin



• InkontinenssisuojatSuojat (Vaipat ) 
• Koko karkaavan virtsamäärän mukaan 400-

2500ml
• Sovitus yksilöllisesti (S,M,L jne)
• Malli (vyö, teippi, housu jne.)
• Imuteho (normal, super, maxi, ultima)

• Virtsapullo, alusastia, wc-tuoli vuoteen vierellä
• Katetrit

• Kestokatetri lyhytaikaiseen käyttöön
• Suprapubinen kystostomia(Cystofix)
• Toistokatetrointi 

Inkontinenssin apuvälineet



• Inkontinenssisuojien lähete kaikista uusista 
käyttäjistä
• Lähetteen tekee potilasta hoitava hoitaja
• Lifecare HT-JAK –lehti

• Kotihoito ja asumispalvelut v. 2020 suojien 
kotiinkuljetuksen piirissä 4390 asiakasta, 
kustannukset n. 1,4 milj€

Keskitetty hoitotarvikejakelu



• Aste 1 lievä virtsa karkaa ponnistettaessa tai sitä tulee kerrallaan 
pieni määrä. Suojat eivät kuulu jakelun piiriin.

• Aste 2 ja 3 kuuluvat jakelun piiriin 
• Aste 2 keskivaikea virtsa karkaa usein, määrä on noin 1.5 dl 

virtsaa kerrallaan 
• Aste 3 vaikea virtsa karkaa runsaasti myös levossa, täysin 

kasteleva 

• Omavastuuaika suojien hankinnassa on 3 kk

Virtsankarkailun aste ja kesto



Jokaisella on oikeus pysyä kuivana ja 
virtsata normaalisti. Inkontinenssin ja 
retention syy tulee arvioida ja hoitaa. 
Päätös pysyvästä suoja- ja 
katetrihoidosta tulee kirjata 
hoitosuunnitelmaan.

”Motto”



• Hoitotarvikejakelu
• Alueellinen hoitotarvikejakelun ohje
• Läheteohjeet
• Suojien sopimustuotteet jne.

• Urologia
• Potilasohjeet 
• Hoitoketjut

PHHYKY ohjeita Intranet / IMS



• Kotiutustiimissä jalkautuva uroterapeutti
• Terveysasemilla

• Lahti, Heinola, Orimattila, Iitti, Nastola, Hollola

• Keskussairaalassa urologian poliklinikalla ja muilla 
osastoilla

• Lantionpohjan fysioterapeutit
• Järvelä, Iitti, Nastola, Asikkala, keskussairaalassa fysiatrian 

pkl:lla

Urologisia hoitajia ja lantionpohjan 
fysioterapeutteja



 Kiilholma P., Päivärinta E. 2007. Inkontinenssin ABC-opas 
hyvään hoitoon. Sairaanhoitajaliitto. Gummerus Kirjapaino Oy.

 Nuotio M. 2018, Iäkkäiden virtsainkontinenssi, Lääkärin käsikirja
 https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=inkontinenssi
 Virtsankarkailu(naiset) Käypä hoito suositus 2017
 Virtsatieinfektio Käypä hoito suositus 2020
 PHHYKY, Virtsaoireisen miehen hoitoketju: miehen akuutin 

virtsaretention hoito
 www.pelvicus.fi

Lähteet

https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=inkontinenssi
http://www.pelvicus.fi/
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