
Ikääntyneiden 

virtsatieinfektio
M. Vesamäki 28.8.2018



OIREET

 Kipu tai kirvely virtsateissä TAI lämpö (>37.8C) ja 

ainakin yksi seuraavista:

Lisääntynyt virtsapakko

Tihentynyt virtsaamistarve

Lantionluun yläpuolinen kipu

Munuaisseudun arkuus

Uusi virtsankarkaamistaipumus



OIREET KATETROIDULLA ASIAKKAALLA

 Yleensä alempien virtsateiden oireet puuttuvat

 Kuume

 Vilu

 Horkka

 Delirium eli sekavuusoireyhtymä

 Matala verenpaine uutena löydöksenä

 Selkäkipu

 Verivirtsaisuus

 Sakkaisuus



VIRTSANÄYTTEEN OTTO

 Virtsan olisi hyvä olla rakossa yli 4 tuntia ennen näytteen ottoa. Ennen 
näytteen ottoa huolellinen alapesu olisi tarpeen

 Varmista että näytepurkki ei ole ollut yli tuntia huoneenlämmössä

 Näytteen otto vaihe vaiheelta:

Asiakkaalta keskisuihkunäyte näytepurkkiin->Avaa purkin kannessa 
oleva teippi.

->Anna näyteputken täyttyä virtsalla -> Kun putki on täynnä poista 
putki -> Sekoita putki kääntämällä 8 -10 kertaa -> Laita nimitarra 
putkeen.

Otetut näytteet säilyvät vuorokauden huoneenlämmössä (liuskakoe 8 
h), jonka aikana näytteet viedään labraan.

Huom! Jos virtsaa ei siirretä heti putkeen, täytyy virtsa sekoittaa 
hyvin jotta näyte on homogeenista.



VIRTSANÄYTTEEN OTTO KATETROIDULTA 

ASIAKKAALTA

1) Sulje katetri ennen virtsanäytteen ottoa ainakin kahdeksi 

tunniksi

2) Ota virtsanäyte virtsapussin letkusta sille varatusta 

kohdasta tai katetrin läpi ruiskulla ja neulalla.

3) Puhdista näytteenottokohta 0,5 %:lla Klorhexol-liuoksella 

tai denaturoidulla alkoholilla kostutetuilla tehdaspuhtailla 

taitoksilla. Katetrin vaihdon yhteydessä voit laskea virtsan 

näyteastiaan suoraan uudesta katetrista kontaminaatiota 

välttäen.



Toiminta VTI- epäilyssä

 Kirjaa mitä oireita potilaalla on! Kysy th/sh onko tarvetta ottaa näytettä. 
Liuskakoe on suuntaa antava, viljelynäyte kertoo totuuden. Viljelynäyte on 
otettava ennen mahdollisen antibioottihoidon aloitusta. 

 Näytteenottopäivältä pitää olla kirjaus potilaan oireista; lääkäriä kiinnostaa 
miksi näyte on otettu.

 Virtsaviljely valmistuu n 3 vrk:ssa. Viljelyvastausta odottaessa joka päivä 
kirjattava mitä oireita on. Jos ei ole oireita, sekin on kirjattava.

 Voimakasoireisella potilaalla antibioottihoito voidaan aloittaa jo ennen 
viljelyvastauksen valmistumista. Jos kirjaukset ovat asianmukaiset lääkäri voi 
aloittaa hoidon ”etänä”. 

 Jos hoitoa ei ole aloitettu ja viljelyn valmistuttua oireita ei enää ole, niin 
yleensä hoito ei ole tarpeen vaikka viljelyssä olisikin bakteerikasvua. 



Liuskakokeen tulkinta

 Leukosyytit: Jos valkosoluja on paljon, se yleensä 

merkitsee infektiota (+, ++ tai +++)

 Nitriitit: Jos bakteereita on liikaa, virtsasta löytyy nitriittiä. 

Negatiivinen tulos ei kuitenkaan sulje pois tulehduksen 

mahdollisuutta. 

 Veri: Voi olla merkki infektiosta, muusta virtsateiden 

sairaudesta tai gynekologisesta sairaudesta.

 Glukoosi ja proteiini: Eivät ole merkittäviä löydöksiä VTI:tä

epäiltäessä, mutta ilmoita löydöksistä 

terveydenhoitajalle/sairaanhoitajalle.



VIRTSATIEINFEKTION HOITO
 Oireetonta bakteeriuriaa ei tarvitse hoitaa

 Iäkkään naisen oireinen VTI hoidetaan kuten nuoremmillakin: 
antibioottihoito

 VTI:n liittyvät yleisoireet, kuten kuumeilu ja kirvely, hoidetaan 
oireenmukaisesti

 Katetriperäisen VTI:n hoito:

 Ennen mikrobilääkkeen aloitusta katetri poistetaan. Jos tämä 
ei ole mahdollista, katetri vaihdetaan mahdollisimman pian (1-
2 vrk) mikrobilääkehoidon aloittamisen jälkeen.

 Hoidetaan vähintään viikon mittaisella mikrobilääkityksellä.

 Kuumeinen katetri-infektio hoidetaan kuten pyelonefriitin
mukaan 10-14 vuorokauden mittaisella mikrobilääkehoidolla.



VIRTSATIEINFEKTION EHKÄISY

 Karpalo- tai puolukkamehu 1dl/ päivä

 C-vitamiini > 500mg

 Paikallisestrogeeni (Pausanol, Vagifem tms)

 Antibioottiestohoitoa harkitaan, kun tulehduksia 3/ vuosi. 

Estohoidon kesto 6-12kk. 


