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Historiaa 	  	  
§  Ensimmäiset	  6edot	  murtumien	  tuennasta	  
ulkoises6,	  löytyy	  n.	  3000	  vuo@a	  ennen	  
ajanlaskumme	  alkua,	  jolloin	  Egyp6ssä	  
käyteBin	  pellavaan	  kääri@yä	  puunkuorta,	  jolla	  
tueBin	  murtuma!	  

§ Muinaiset	  Kreikkalaiset	  tekivät	  puolestaan	  
vahalla	  ja	  pihkalla	  kylläste@yjä	  sidoksia,	  jotka	  
kääriBin	  murtuman	  ympärille	  tukemaan	  	  



§  1100-‐luvulla	  Italialaiset	  käyBvät	  sidoksia,	  
jotka	  olivat	  kostute@u	  massaan	  jossa	  oli	  
munanvalkuaista	  ja	  jauhoja.	  	  

	  
§  edellä	  mainitut	  menetelmät	  eivät	  kuitenkaan	  
kehi@äneet	  nykyistä	  murtumien	  hoitoa,	  vaan	  
yleisempänä	  hoitomuotona	  pideBin	  
makuutusta	  tai	  liikkumisen	  rajoi@amista.	  

§ Makuu@aminen	  ei	  kuitenkaan	  parantanut	  
murtumia	  kovinkaan	  hyvin,	  vaan	  usein	  
jouduBin	  turvautumaan	  amputaa6oon.	  	  



§  Kalkkikipsiä	  aleBin	  käy@ää	  murtumien	  
hoitoon	  1800-‐luvun	  alussa,	  jolloin	  raajan	  
päälle	  valeBin	  muo6ssa	  valos,	  jolla	  murtuma	  
saa6in	  tue@ua.	  Lihasten	  surkastumisen	  ja	  
turvotuksen	  poistu@ua	  oli	  väli	  helppoa	  täy@ää	  
kaatamalla	  lisää	  kalkkimassaa	  kipsin	  sisään.	  	  

§  Kuitenkin	  suurin	  läpimurto	  tapahtui	  1850-‐
luvulla	  jolloin	  kaksi	  kirurgia,	  Venäläinen	  
Nikolai	  Ivanovich	  Pirogov	  ja	  Hollan6lainen	  
Antonius	  Mathijsen	  esi@elivät	  omilla	  
puolillaan	  uuden	  helpomman	  tavan	  hoitaa	  
suuri	  määrä	  loukkaantuneita	  nopeas6	  ja	  ilman	  
apuja.	  



§  Kalkin	  rajoitusten	  vuoksi	  mie6Bin,	  muita	  
vaihtoehtoja	  ja	  tuolloin	  löydeBinkin	  
vaihtoehdoksi	  gu@aperkka	  jonka	  luul6in	  tuovan	  
avun	  murtumien	  hoitoon,	  kunnes	  huomaBin,	  
e@ä	  mikäli	  gu@aperkka	  kuumenee,	  niin	  se	  
muu@ui	  jälleen	  pehmeäksi	  ja	  muovailtavaksi	  	  

	  
§  Seuraava	  suuri	  muutos	  kipsauksessa	  tapahtui	  
1970-‐luvulla	  jolloin	  markkinoille	  tuo6in	  
synteeBiset	  kipsimateriaalit.	  Ensimmäisenä	  
markkinoille	  tuli	  lasikuituvahvisteinen	  sidos,	  joka	  
oli	  kevyt,	  ohut	  mu@a	  sil6	  kova.	  	  





Nykypäivä 	  	  
§  Nykypäivänä	  kipsihuoneesta	  löytyy	  useita	  
materiaalivaihtoehtoja	  murtumien	  hoitoon.	  	  

§  Suomessa	  kipsaajalta	  vaaditaan	  nykyään	  myös	  
enemmän	  materiaalien	  ja	  murtumien	  
tuntemusta.	  Lisäksi	  kipsihuoneessa	  hoidetaan	  
myös	  venähdyksiä	  ja	  muita	  tuentoja	  vaa6via	  
vammoja,	  jotka	  aiemmin	  hoi6	  toiminta-‐	  tai	  
fysioterapeuB.	  

	  





Koulutus	  
§ 	   Koulutuksen	  nyky6la	  on	  vaihteleva.	  

§  Uudet	  aloi@elevat	  kipsaajat	  ovat	  pääsääntöises6	  
lähihoitajia	  jotka	  ovat	  erikoistuneet	  ensihoitoon	  

§ Myös	  useampi	  sairaanhoitaja	  ”joutuu”	  nykyään	  
kipsaamaan	  ilman	  koulutusta	  

§  AmmaBtutkinto	  tai	  erikoisammaBtutkinto	  
§  Järjestetään	  Helsingissä,	  Kuopiossa	  ja	  Turussa	  

§  Lisäksi	  Kuopion	  pitämät	  koulutukset	  muualla	  Suomessa	  
	  

	  



Työelämä	  	  
§  Lääkintävah6mestarit	  vähenevät	  kokoajan	  
jolloin	  muut	  ammaBryhmät	  ovat	  siirtyneet	  
tekemään	  immobilisaa6otyötä	  

§  Usein	  esimiehet	  eivät	  ymmärrä	  kuinka	  tärkeä	  
hyvin	  ja	  oikein	  tehty	  kipsi	  on	  murtuman	  
paranemisen	  kannalta.	  	  

§  Huonos6	  ja/tai	  väärin	  tehty	  kipsi	  aiheu@aa	  
lisää	  ongelmia	  po6laalle	  ja	  saa@aa	  pitki@ää	  
paranemista	  



Materiaalit	  
§  Nykypäivänä	  kipsihuoneesta	  löytyy	  useita	  
materiaaleja	  murtumien	  ja	  tuentojen	  hoitoon	  
§  Kalkki	  
§  SynteeBnen	  
§ Matalalämpömuovi	  
§  X-‐lite	  	  
§ Woodcast	  



Woodcast	  
§  Uusimpana	  markkinoille	  on	  tullut	  Woodcast®,	  
joka	  on	  kahden	  kemian	  tohtorin	  yhdessä	  
luoma	  materiaali.	  	  

§ Woodcast®	  on	  kahden	  materiaalin	  
yhteenlii@ymä.	  Puhtaasta	  haapa-‐puusta	  tehty	  
hake,	  sekä	  biohajoava	  muovi	  on	  puriste@u	  
yhteen,	  jolloin	  siitä	  saadaan	  tehtyä	  Woodcast	  
lastoja.	  	  



§ Woodcast	  on	  biohajoava	  ja	  myrkytön	  lasta	  	  
joka	  voidaan	  hävi@ää	  normaalin	  
ko6talousjä@een	  joukossa	  tai	  kompostoimalla	  

	  




