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Potilasohje paksusuolileikkaukseen tulevalle 

Paksusuolen rakenne ja toiminta 

Paksusuolen pituus on noin metri ja se alkaa oikealta alavatsalta. Paksusuolen alkupäätä 

sanotaan umpisuoleksi. Siinä sijaitsee myös umpilisäke. Paksusuoli nousee ensin ylös 

(nouseva paksusuoli) ja kulkee sitten vatsaontelon poikki vasemmalle puolelle 

(poikittainen paksusuoli). Sen jälkeen se kääntyy uudelleen alas (laskeva paksusuoli) ja 

muuttuu S-muotoisen kaarteen (sigmasuoli) jälkeen peräsuoleksi. Paksusuolen rakenne on 

havainnollistettu kuvassa 1. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Paksusuolen sijainti ja rakenne 

Paksusuolen leikkaus 

Sinulla on todettu paksusuolessa leikkaushoitoa vaativa sairaus. Tavoitteena on poistaa 

suolesta se osa, jossa sairaus on. Poistettu paksusuolen osa lähetetään tarkempaan 

mikroskooppiseen tutkimukseen.  

Leikkaus tehdään nukutuksessa joko tähystysleikkauksena tai avoleikkauksena. Joissain 

tapauksissa tähystysleikkaus voidaan muuttaa avoimeksi kesken leikkauksen. 

Tähystysleikkauksessa vatsaan tehdään poistettavan paksusuolen osasta riippuen 3–4 

pistohaavaa ja yksi hieman pidempi haava. Pistohaavojen kautta vatsaonteloon viedään 

tähystin sekä tarvittavat leikkausvälineet ja pidemmän haavan kautta poistetaan sairas 

paksusuolen osa. Avoleikkauksessa haava tehdään keski- ja alavatsan alueelle. 

Leikkauksen tehnyt lääkäri kertoo leikkauksesta ja leikkauslöydöksestä tarkemmin 

leikkauksen jälkeisenä aamuna. 

Leikkausvalmistelut  

Saavut sairaalaan leikkauspäivänä LEIKO-yksikköön (LEIKO=leikkaukseen kotoa), jossa 

tapaat myös leikkaavan lääkärin. Leikkauspäivän aamuna otettavista lääkkeistä saat 

erillisen ohjeistuksen kutsukirjeen mukana. 

Leikkausta edeltävänä päivänä voit syödä ja juoda normaalisti klo 24.00 saakka. 

Kutsukirjeessä on tarkemmat ohjeet ravinnotta olemiseen. Ohjeiden noudattaminen on 

tärkeää, koska mahalaukun tulee olla leikkauksessa tyhjä. Jos mahalaukussa on sisältöä, 

se voi joutua hengitysteihin nukutuksen yhteydessä. Alkoholin käyttö on ehdottomasti 

kielletty leikkausta edeltävänä päivänä. Leikkauspäivän aamuna saat kuitenkin juoda 

kotona kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloa PRE OP® -mehun, jonka saat 

poliklinikkakäynnin yhteydessä. 

Koska leikkausalueen ihon puhtaus estää haavan tulehtumista, sinun tulee käydä 

leikkauspäivän aamuna tai edeltävänä iltana suihkussa sekä puhdistaa huolellisesti napa ja 

taivealueet. Kaikki korut tulee poistaa ennen leikkaukseen menoa, joten jätä korut kotiin. 

Lisäksi poista mahdollinen kynsilakka. 

Joissakin tapauksissa leikkaukseen valmistautuminen edellyttää suolen tyhjäämistä. 

Tiedon tästä saat poliklinikkakäynnin yhteydessä tai kun hoidonvaraaja ottaa sinuun 

yhteyttä.  
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Leikkauksen jälkeinen hoito 

Leikkauksen jälkeen vointiasi tarkkaillaan ensin heräämössä. Kun olet riittävästi toipunut 

nukutuksesta, sinut siirretään vuodeosastolle A12. Sairausloman pituus riippuu 

leikkaustekniikasta. Yleensä tähystysleikkauksen jälkeen sairausloma on kaksi viikkoa ja 

avoleikkauksen jälkeen neljä viikkoa.  

Leikkauspäivän iltana aloitetaan vatsan alueelle pistoksena annettava verenohennushoito 

leikkaukseen ja nukutukseen liittyvän laskimotukosriskin vähentämiseksi. Pistoshoito 

jatkuu ainakin sairaalassa olon ajan ja kuukauden ajan kotona, jos kasvain on 

pahanlaatuinen. Pistosopetus tapahtuu osastolla.  

Hengityksen tehostaminen  

Hengitystä tehostamalla nukutusaineet poistuvat nopeammin elimistöstä. Tehostaminen 

rentouttaa lihaksia, vähentää pahoinvointia ja lievittää kipua. Leikkauksen jälkeen 

hengitysteihin voi kertyä limaa. Hengityksen tehostamisella ja yskimällä saat liman 

poistettua ja samalla hengitystietulehduksen riski vähenee. Yskimisen helpottamiseksi voit 

tukea leikkausaluetta käsillä tai tyynyllä.  

Myös pullopuhallukset tehostavat hengitystä ja tähän saat opastusta osastolla. 

Hengityksen tehostamista on hyvä harjoitella kotona jo ennen sairaalaan tuloa seuraavien 

ohjeiden avulla. Toista harjoitusta 3–6 kertaa peräkkäin, 4–6 kertaa vuorokaudessa.  

 Vedä nenän kautta rauhallisesti keuhkot täyteen ilmaa, jolloin vatsa kohoaa ja 

rintakehä laajenee. 

 Hengitä ulos suun kautta tasaisesti ja pitkään, jolloin ylävatsa laskee ja rintakehä 

supistuu. 

Tupakointi tulee lopettaa vähintään kuusi viikkoa ennen leikkausta. Tupakointi supistaa 

verisuonia ja hidastaa haavojen paranemista ja heikentää keuhkojen toimintaa. Käänny 

tarvittaessa terveyskeskuksen puoleen, mikäli tarvitset apua tupakoinnin lopettamisessa. 

Istumaan nousu makuulta 

Vuoteesta istumaan nousu tapahtuu kyljen kautta (kuva 1). Tällöin leikkausalueelle tulee 

vähiten venytystä ja kipua 

1. Vedä selin makuulla ollessasi polvet     

koukkuun ja käänny kyljellesi. 

2. Vie jalat vuoteen reunan yli ja  

3. Työnnä itsesi istumaan käsien avulla.  

Makuulle meno tapahtuu päinvastaisessa 

järjestyksessä.  

 

Jalkojen verenkiertoa edistävät liikkeet 

Nukutus ja leikkaus hidastavat alaraajojen laskimoverenkiertoa ja lisäävät alaraajojen 

laskimoiden veritulppariskiä. Liikkeet ja liikkuminen vähentävät tätä riskiä. Voit itse 

ehkäistä vuodelevon haittoja koukistamalla ja ojentamalla nilkkojasi vuorotahtiin 10–15 

kertaa peräkkäin aina makuulla ollessasi. 

Kivun hoito 

Jos sinulle on laitettu kipupumppu, annetaan kipulääkitys noin 1–2 vuorokauden ajan 

selän epiduraalitilaan. Kipupumpun poiston jälkeen tai jos pumppua ei ole laitettu, saat 

kipulääkityksen joko pistoksina, tabletteina tai kapseleina. Pyydä kipulääkettä aina kun 

tunnet siihen tarvetta – mieluimmin ennen kuin kova kipu on päällä. Tehokas 

hengittäminen sekä liikkuminen onnistuvat paremmin riittävän kipulääkityksen turvin. 
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Liikkuminen 

Liikkumisella on edullinen vaikutus toipumiseen, koska kävellessä hengitys syvenee, 

verenkierto vilkastuu, ilmavaivat vähenevät ja suolen toiminta normalisoituu. Liikkeelle 

lähdetään jo leikkauspäivänä. Varhainen liikkeellelähtö edistää nopeaa toipumista 

leikkauksesta. Leikkauspäivänä on tavoitteena olla kaksi tuntia poissa sängystä joko 

jalkeilla tai istumassa. Hoitohenkilökunta auttaa sinua tässä. Leikkauksen jälkeisestä 

päivästä lähtien tulee olla 4–8 tuntia poissa sängystä joko jalkeilla tai istumassa. Tämän 

ajan voi toteuttaa esimerkiksi 0,5–2 tunnin jaksoissa vointisi mukaan. 

Sairausloman aikana (noin kuukausi) tulee välttää vatsan alueelle kohdistuvaa ponnistelua 

ja kovaa rasitusta. Hyvää sairausloman ajan liikuntaa on kävely. Voit kuitenkin lisätä 

rasitusta tuntemustesi mukaan ja liikkua mahdollisimman paljon rajoitukset huomioon 

ottaen. Autolla voit ajaa heti, kun vointisi sen sallii. 

Ravitsemus 

Nukutus ja leikkaus saattaa joskus aiheuttaa pahoinvointia. Välitön leikkauksen jälkeinen 

ravitsemus tapahtuu laskimonsisäisenä nestetiputuksena. Leikkauspäivänä saat juotavia ja 

illalla nestemäistä ruokaa, jos vointisi sen sallii. Seuraavasta aamusta lähtien saat 

normaalia ruokaa, ellei lääkäri toisin määrää. Yritä omaa toipumistasi edistääksesi syödä ja 

juoda riittävästi.  

Virtsarakon ja suolen toiminta 

Leikkauksen aikana sinulle laitetaan virtsakatetri, jotta virtsan eritystä ja munuaisten 

toimintaa voidaan seurata leikkauksen aikana. Katetri on myös tarpeen, jos sinulle on 

laitettu kipupumppu, koska lääke saattaa vaikeuttaa virtsarakon normaalia toimintaa. 

Virtsakatetri poistetaan, kun kipupumpun lääkeannos saadaan riittävän pieneksi tai se on 

poistettu ja/tai munuaisten toiminta on vakiintunut. 

Leikkaus aiheuttaa aina jonkinasteista suolen toiminnan lamaantumista. Tästä voi olla 

oireena ilmavaivat, vatsan turvottelu, pahoinvoinnin tunne tai ummetus. Liikkumalla voit 

edistää suoliston normaalin toiminnan palautumista. Purukumin pureskelu auttaa myös 

suolen toiminnan palautumisessa. Leikkauksen jälkeen muutokset suolen toiminnassa 

sekä ulostamistiheydessä ovat aluksi tavallisia, mutta toipumisen edetessä tilanne 

korjaantuu. Jos sinulla kuitenkin ilmenee jatkuvaa ripulia, verisiä ulosteita tai ummetusta, 

ota yhteys lääkäriin. 

Haavan ja ihon hoito 

Haavasidos poistetaan yleensä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Tämän jälkeen voit käydä 

suihkussa normaalisti, eikä haavaa tarvitse erikseen suojata. Tarkemmat haavanhoito-

ohjeet saat kotiutumisen yhteydessä. 

Kotiutus 

Lääkäri päättää kotiutumisesta vointisi perusteella. Jos sinusta tuntuu siltä, että et vielä 

pärjää kotona, voidaan jatkohoito järjestää myös kotikuntasi terveyskeskuksessa.  

Jälkitarkastus on vatsatautien poliklinikalla noin kuukauden kuluttua. Tarkemman ajan 

saat kotiin lähtiessäsi tai postitse. Jälkitarkastuksessa lääkäri kertoo leikkauksessa 

otettujen näytepalojen vastaukset ja mahdolliset jatkohoitosuunnitelmat. 

 

Yhteydenotot 

Vatsatautien vuodeosasto A12 puh. 06 415 4431. 


