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Endokardiittiprofylaksiohje 2017 
 
Hyvä suuhygienia on tärkeämpää hammasperäisen endokardiitin ehkäisyssä kuin antibioottiprofylaksi. 
Vähäisetkin tulehdukset on hoidettava huolellisesti.  
 
Antibioottiprofylaksia tarvitsevat potilasryhmät (anna kirjallinen ohje) 

 proteesiläppäpotilas tai potilas, jolle on käytetty keinomateriaaleja sydänläpän korjausleikkauksessa  

 aikaisemmin sairastettu endokardiitti  

 korjaamaton syanoottinen synnynnäinen sydänvika, mukaan lukien palliatiivisen suntin tai putkisiirteen 

(conduit) saaneet potilaat  

 korjattu synnynnäinen sydänvika, mikäli potilaalle on jäänyt residuaalidefekti, joka sijaitsee 

keinomateriaalin tai proteesin lähellä  

 ensimmäisen 6 kk ajan potilaille, joille on suoritettu synnynnäisen sydänvian vuoksi leikkaus käyttäen 

keinomateriaaleja, suntteja ja putkisiirteitä (conduit), sekä potilaille, joille on asetettu suljinlaite 

leikkauksessa tai katetroinnin yhteydessä  

 sydämensiirtopotilaat, joille on kehittynyt läppävika. 

Antibioottiprofylaksia edellyttävät toimenpiteet 
Endokardiittiprofylaksi on aiheellinen ennen toimenpiteitä, joissa rikotaan limakalvoa: 

 hampaisiin ja hampaan vieruskudoksiin kohdistuvat toimenpiteet, joihin yleisesti liittyy ienverenvuotoa 

(hampaan poisto, kyretointi) tai periapikaalisen alueen manipulointia (juurihoito, resektio)  

 hammaslääkärin tai -hoitajan tekemä hampaiden tukikudoksen puhdistus (subgingivaalisen hammaskiven 

poisto, ”scaling”)  

 poskiontelon huuhtelu  

 nielu- tai kitarisan poistoleikkaus  

 bronkoskopia, johon liittyy invasiivisia toimenpiteitä.  

 Virtsateiden ja mahasuolikanavan toimenpiteissä toimenpidealueella oleva infektio tulisi ensin hoitaa 

(ellei toimenpide ole välttämätön infektion paranemiseksi). 

Endokardiittiprofylaksi ei tarpeen 
 hammastoimenpiteet, joissa ei synny verenvuotoa (hampaan paikkaaminen; juurihoito, jossa ei kajota 

periapikaalialueeseen)  

 suuonteloon tehty puudutus  

 hammasproteesin sovitus  

 hampaiston pastapuhdistus  

 gastroskopia  

 kolonoskopia  

 transuretraalinen prostataresektio  

 gynekologiset ja obstetriset toimenpiteet  

 synnytys 
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Bakteeriendokardiittiprofylaksissa käytettävät antibiootit 

Suun kautta annettava profylaksi tuntia ennen ja laskimoon annettava 30–60 min ennen toimenpidettä.  

Jos potilaalla on toimenpiteeseen tullessa tai edeltävän 2 viikon aikana ollut antibioottihoito, valitaan 
profylaksiin toisen ryhmän lääke kuin mitä potilas käyttää. 

Taulukko 1. Bakteeriendokardiitin antibioottiprofylaksiohje 

SUUN KAUTTA ANNETTAVA: 

Ensisijainen lääke  Aikuiset Lapset Annostus 

Amoksisilliini 2 g 50 mg/kg kerta-annos 

Vaihtoehdot penisilliiniallergiassa:    

Kefaleksiini 2 g 50 mg/kg kerta-annos 

Klaritromysiini 500 mg 15 mg/kg 
 kerta-annos  

 (ei depot-tbl)  

Roksitromysiini 300 mg 10 mg/kg kerta-annos 

Klindamysiini 600 mg 20 mg/kg kerta-annos 

LASKIMOON ANNETTAVA 

Ensisijainen lääke  Aikuiset Lapset Annostus 

Ampisilliini 2 g iv 50 mg/kg iv 1 infuusio 

Vaihtoehdot penisilliiniallergiassa    

Kefuroksiimi 750 mg-1,5 g iv 60 mg/kg iv 1 infuusio 

Klindamysiini 600-900 mg iv 20 mg/kg iv 1 infuusio 

Huom! lasten annos ei saa ylittää aikuisten enimmäisannosta 

Profylaksia ei suositella potilaille joilla on nivelproteeseja tai likvorshuntteja (poikkeuksena immuunipuutteiset 
reumapotilaat, joilla on tekonivel). Ensimmäisen puolen vuoden ajan vierasesineiden asettamisen jälkeen on kuitenkin 
pyrittävä välttämään bakteremiaa aiheuttavia toimenpiteitä. Jos toimenpide on kuitenkin tarpeen, annetaan profylaksi. 

Kirjallisuutta 

1. SLL 2008;63(35):2792-2794  

2. Circulation 2007;116:1736-1754 

 

mailto:nimi.sukunimi@mehilainen.fi

