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Hengitystien hallinta ensihoidossa:  
milloin, miten, missä ja kenen toimesta?

Jouni Kurola

Hengitystien	hallintaa	on	pidetty	prioriteettina	niin	vaikeasti	vammautuneen	
kuin	kriittisesti	sairastuneenkin	potilaan	hoidossa.	Intubaatiota	pidetään	
”kultaisena	standardina”	avoimen	hengitystien	varmistajana,	mahan	sisällön	
aspiraation	estäjänä	sekä	riittävän	happeutumisen	ja	ventilaation	turvaajana.	
Tämän	toimenpiteen	opetus,	kehittäminen	ja	osin	myös	valvonta	kuuluvat	
anestesiologian	ja	tehohoidon	oppialaan.	Näin	ollen	standardina	sitä	voidaan	
pitää	tilanteessa,	jossa	toimenpiteen	suorittajana	on	kokenut	anestesiologian	
ja	tehohoidon	erikoislääkäri.	Intubaatio	on	toimenpiteenä	levinnyt	laajalti	ensi-
hoitoon,	jolloin	suorittajina	toimivat	myös	hyvin	erilaisen	koulutuksen	saaneet	
sairaankuljettajat	ja	ensihoitajat	ympäri	maailman.	Onko	intubaatio	taito,	joka	
on	opetettavissa	ja	erityisesti	ylläpidettävissä	myös	kokemattomissa	käsissä,	vai	
liittyykö	toimenpiteeseen	ensihoidossa	historian	mukanaan	tuoma	taakka?	On-
ko	intubaatiolle	ensihoidossa	vaihtoehtoja?

Yleisesti ottaen hengitystien hallinnalla py-
ritään estämään aspiraatio, hypoksia ja hy-
poventilaatio. Indikaatiot hengitystien hal-

linnalle ensihoitotilanteessa ovat periaatteessa sa-
mat kuin hoitolaitosten sisällä. Taustalla olevat syyt 
vaihtelevat, mutta sairaaloiden päivystysalueella 
on arvioitu tarvittavan hengitystien hoitoa 10 po-
tilaalle 1000 päivystyskäyntiä kohti jakautuen suu-
rin piirtein puoliksi vammautuneiden ja sairastu-
neiden potilaiden välillä 1. Huonosta hengitystien 
hallinnasta johtuva hypoksia liittyy erityisen hai-
tallisena aivovammaan aiheuttaen ja pahentaen 
sekundaarivammaa 2, 3, 4. Hypoventilaation aiheut-
tamaa hiilidioksiditason nousua pidetään yhtenä 
keskeisenä indikaationa huolehtia avoimesta hen-
gitystiestä ja riittävästä keuhkotuuletuksesta 5.

Sairaalan ulkopuolella tapahtuva hengitystien 
hoito on suhteellisen harvinaista. Laajassa tut-
kimuksessa suoritettiin Pennsylvanian alueella 
USA:ssa 11  484 intubaatiota vuoden aikana. In-
tubaation osuus oli 0,7  % kaikista tehtävistä 6. Syyt 
hengitystien hoidon tarpeelle toisessa ensihoito-

tilannetta koskevassa etenevässä tutkimuksessa 
(n=742) olivat sydänpysähdys (62  %), hengitysva-
jaus (14  %), trauma (7  %), aivotapahtuma (4  %), ja 
loput syyt olivat sekalaisia 7.

Syyt ja hyödyt hengitystien  
hoidosta ensihoidossa

Sydänpysähdyksen yhteydessä intubaatiota on pi-
detty taitona, joka on helppo suorittaa, koska po-
tilaan nielun refleksit ovat sammuneet. Ei ole kui-
tenkaan yhtään tutkimusta, joka osoittaisi nimen-
omaan tämän toimenpiteen parantavan potilaiden 
ennustetta. Toisaalta nykyisten sydänpysähdyksen 
hoito-ohjeiden mukaan hengitystien hoito ei saa 
häiritä paineluelvytyksen toteuttamista. Tämä asia 
on havaittu myös tutkimuksissa 8.

Vaikeasti vammautuneen potilaan kohdal-
la hengitystien hallinta voi olla indisoitua myös 
hengitystä uhkaavista anatomisista syistä. Suurin 
osa tilanteista liittyy kuitenkin tajunnantason las-
kuun, jonka takana on tyypillisesti aivovamma. 
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Suurin osa tutkimuksista, jotka osoittavat ensihoi-
totilanteessa tehdyn intubaation positiivisen hyö-
dyn potilaan ennusteeseen ovat aivomammapo-
tilailla tehtyjä takautuvia tutkimuksia 9, mutta sa-
mankaltaisissa tutkimuksissa on havaittu päinvas-
taisia tuloksia 10. Näiden potilaiden kohdalla stan-
dardina voidaan pitää rapid sequence inductionia 
(RSI), jossa intubaation mahdollistamiseksi käy-
tetään anesteettia, analgeettia ja lihasrelaksant-
tia. Tätä taitoa on vaikea oppia ilman työskentelyä 
anestesiologian alalla, ja siksi Euroopassa se on va-
rattu vain anestesiologisen koulutuksen omaavil-
le lääkäreille.

Vaikea hengitysvajaus riippumatta takana ole-
vasta syystä voi myös johtaa tarpeeseen huolehtia 
hengitystiestä positiivisen paineventilaation aloit-
tamiseksi. Tämä potilasryhmä näyttää olevan kui-
tenkin pieni osa (11  %), ja siihen liittyy yleensä sa-
ma ongelma ja tarve RSI:hin kuin vammautuneen 
potilaan intubaatiossakin 11.

Tajunnan madaltuminen muusta syystä kuin 
vammautumisesta, näyttää aiheuttavan tarpeen 
hengitystien hoidolle noin 15  %:ssa kaikista intu-
baatiotarpeista 11. Samat ongelmat kuin aivovam-
mapotilaalla liittyvät myös tämän potilasryhmän 
hengitystien hoitoon. Ilman RSI:tä intubaatiosta 
voi tulla traumaattinen ja pitkittynyt.

Intubaatio ensihoidossa

Intubaation onnistumista ensihoitajilla on tutkit-
tu varsin runsaasti. Sekoittuneessa potilasmateri-
aalissa onnistumisprosentti vaihtelee 49  %:sta aina 
92  %:iin. Merkille pantavaa on, että mikäli lääki-
tystä ei käytetä jää intubaation onnistumisprosent-
ti alle 75  %:n 12. Toisaalta näyttää siltä, että mikäli 
traumapotilas pystytään intuboimaan ilman lääk-
keitä, on hänen ennusteensa huono. Englantilai-
sessa tutkimuksessa näin meneteltäessä 492 poti-
laasta vain yksi jäi eloon (13). Ainoastaan ensihoi-
tolääkäreiden käsissä RSI pystyy myös ensihoidos-
sa nostamaan intubaation onnistumisprosentin yli 
95  %:n 12.

Hyvin vähän on tutkimuksia, joissa osoitettai-
siin, millä ”hinnalla” intubaation onnistumispro-
sentit saavutetaan. On selvää, että ainakin osaan 
onnistuneita intubaatiota liittyy pitkittynyt ja/
tai toistuvat intubaatioyritykset haitaten muuta 
hoitoa. USA:ssa RSI on mahdollistettu myös hy-
vin koulutetuille ensihoitajille. Tämäkään asia ei 
ole ongelmaton, sillä etenevässä tutkimuksessa 
57  %:lla potilaista havaittiin ensihoitajien suoritta-
man RSO:n aikana merkittäviä hypoksiaperiodeja 

johtaen myös bradykardiaan 14.
Intubaatiotilanne on kompleksi tapahtuma. Itse 

toimenpiteen suoritus ei ole monimutkainen, mut-
ta toimenpiteen tarpeen arviointi, erilaiset taustal-
la olevat indikaatiot, tarvittavat lääkitykset ja en-
nen kaikkea kokemuksen vähäisyys tekevät tästä 
tilanteesta vaikean. Intubaatio-opetus maailmalla 
ja Suomessa pitäytyy ennen kaikkea nukeilla teh-
tyyn harjoitteluun asianmukaisen koulutuksen jäl-
keen. Leikkausyksiköissä tehdyt intubaatiot ovat 
ensihoitohenkilöstölle mahdollisia, mutta niiden 
lukumäärä usein pieni. Anestesiaan erikoistuvi-
en lääkäreiden oppimiskäyrää on tutkittu, ja yli 
95  %:n onnistumisprosentin saavuttamiseen tar-
vittiin keskimäärin 127 intubaatiota 15. On toden-
näköistä, että tämän määrän jälkeen onnistumi-
nen mahdollistuu pienelläkin intubaatiofrekvens-
sillä, mutta mikäli piikkiä oppimisessa ei tavoiteta, 
voivat taidot jäädä puutteellisiksi.

Kuinka monta intubaatiota ensihoitajien tuli-
si suorittaa vuosittain säilyttääkseen taidot, ei ole 
selvillä. Kuitenkin lienee selvää, että intubaation 
ollessa varsin harvinainen toimenpide, jää useim-
milla ensihoitajilla frekvenssi hyvin matalaksi. 
Parhaiten tämä on todettu suhteellisen tuoreessa 
tutkimuksessa Pennsylvanian alueella, jossa 5 245 
ensihoitajaa suoritti vuoden aikana 11  484 intu-
baatiota. Keskimäärin frekvenssi oli yksi intubaa-
tio/ensihoitaja/vuosi 6. Vastaavaa selvitystä ei Suo-
messa ole tehty, mutta on todennäköistä, että ko-
vin paljon luvut eivät tästä muutu.

Vaikka intubaatio onnistuisikin, on aina mah-
dollisuus hengitysputken liukumiselle ulos tra-
keasta. Ensihoitotilanteet ovat tälle erityisen alt-
tiita johtuen potilaan siirroista usein vaikeis-
sa olosuhteissa. Yleisesti hyväksytty ja myös 
European Resuscitation Councilin (ERC) ohjeis-
sa suositeltavin menetelmä hengitysputken oikean 
paikan varmistamiseksi ja mahdollisen paikaltaan 
pois joutumisen havaitsemiseksi, on hiilidioksi-
dimittari. Näitä mittareita on useita erilaisia al- 
kaen väri-indikaattorimalleista, päätyen rutiini-
käytössä anestesiatyössä oleviin graafisen käyrä-
näytön ja numeerisen arvon ilmaiseviin mitta-
reihin. Ensihoidossa suositeltavin, joskin kallein 
malli on graafisen näytön omaava mittari, jolloin 
saadaan visuaalinen kuva jatkuvasti luotettavasta 
ventilaatiosta 16.

Naamari-paljeventilaation rooli 
ensihoidossa

Naamari-palkeella tapahtuva hengityksen avusta-
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minen, liitettynä käsin tapahtuvaan hengitystei-
den aukipitämiseen on perusmetodi, joka on myös 
aina mahdollisuus, mikäli hengitystien hallinta 
muilla metodeilla käy mahdottomaksi. Naamari-
paljeventilaatio on kuitenkin taito, jota tulee har-
joitella. Osalla potilaista yksin suoritettu naamari-
paljeventilaatio voi kokemattomissa käsissä muo-
dostua vaikeaksi ja johtaa helposti mahan täytty-
miseen 17. Tätä voidaan helpottaa selvästi kahden 
auttajan suorituksella, jolloin toisen tehtävä on tii-
vistää naamari kasvoille ja pitää hengitysteitä auki 
ja toinen huolehtii varsinaisesta palje-ventilaatios-
ta 18. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia siitä, pa-
rantaako naamari-palje ventilaation onnistumista 
nieluputken käyttö 19. Naamari-paljeventilaation 
suurin riski on mahan täyttyminen liian suurten 
hengitystiepaineiden yhteydessä ja siitä seuraava 
aspiraatio.

Supraglottiset hengitystievälineet 
ensihoidossa

Supraglottisilla hengitystievälineillä tarkoitetaan 
kaikkia niitä välineitä, joiden periaatteellinen tar-
koitus on turvata hengitystie muutoin kuin tra- 
kean intubaatiolla. Combitube on eräänlainen vä-
limuoto, joka noin 10  %:lla potilaista kulkeutuu 
trakeaan. Muut ovat lähinnä anestesiatyöstä tut-
tuja supraglottisia välineitä. Näitä on markkinoilla 
useita, mutta kaikki niistä eivät ole Suomessa saa-
tavilla.

Seuraavassa käsittelen vain sellaisia supraglotti-
sia välineitä, joista nähdäkseni on riittävästi tutki-
mustietoa niiden käyttökelpoisuuden arvioimisek-
si. Jotta välineet olisivat sopivia ensihoitoon, tulee 
niiden olla yksinkertaisia käyttää, oppimisen on 
oltava nopeaa, taitojen ylläpidon tulee olla help-
poa ja mahdolliset haitalliset vaikutukset ovat mi-
nimaaliset. Lisäksi välineen tulisi soveltua kaikkiin 
niihin tilanteisiin, missä yksikön miehistöltä odo-
tetaan sen käyttöä.

Combitube

Combitube kehitettiin 1980-luvun loppupuolella 
intubaation vaihtoehdoksi kokemattomille käyt-
täjille. Sen tutkimustyö on ollut vilkasta. Onnis-
tumisprosentti hätätilanteissa, joissa asettajana on 
ollut ensihoitaja, on pysytellyt noin 80  %:n tasol-
la 20, 21. Sitä on käytetty myös varavälineenä tilan-
teissa, joissa intubaatio on epäonnistunut.

Vaikka Combitube on vanhin ja ehkäpä eniten 
tutkittu hengitystieväline intubaation ohella hätä-
tilanteissa, liittyy sen käyttöön riskejä, jonka ta-

kia uudemmat välineet näyttävän soveltuvan yk-
sinkertaisuutensa takia paremmin ensihoitoon. 
Combitube on kaksoislumenputki, joka asetetaan 
sokkona. Se vaatii aina varmistuksen, kummas-
ta lumenista potilas ventiloituu. Väärän luumenin 
valinta voi tappaa potilaan 22. Toinen huolestuttava 
komplikaatio on ruokatorven yläosan repeämät. 
Koska Combituben alimmainen kalvosin on var-
sin laaja ja se ”ui” kokonaan ruokatorven yläosan 
sisään, on se aiheuttanut ruokatorven repeämisiä 
johtaen yleensä tilannetta komplisoivaan rintaon-
telon sisäiseen tulehdukseen.

Suomessa Combitube ei ole saavuttanut suosi-
ota anestesia- eikä myöskään ensihoitotyössä. Pe-
rusteita sen valitsemiselle nykyisin tarjolla ole-
vien välineiden joukosta ei liene olemassa. Kuiten-
kin ERC:n ohjeissa Combitube edelleen mainitaan 
yhtenä mahdollisena hengitysvälineenä erityisesti 
sydänpysähdyksen yhteydessä 16.

Laryngeal Mask Airway (LMA, kurkunpäänaamari)

LMA eli kurkunpäänaamari kehitettiin 1980-lu-
vun alussa anestesiatyöhön. Alkuvaiheen tutki-
mukset kohdistuivat osoittamaan sen asettamisen 
helppoutta ja käytön toimivuutta rutiinianeste- 
sioissa, joissa se kiistatta on toiminut hyvin. Erityi-
sesti Englannissa iso osa anestesian aikaisesta hen-
gitystien hallinnasta hoidetaan käyttäen kurkun-
päänaamaria 23.

Kurkunpäänaamarista on useita variaatioita. 
Klassista kurkunpäänaamaria on tutkittu eniten 
ensihoitohenkilöstön käyttämänä, ja intubaatioon 
verrattuna se on nopeampi ja luotettavampi käyt-
tää 9, 24, 25. Lisäksi naamariventilaatioon verrattuna 
se mahdollistaa paremman minuuttiventilaation 
myös kokemattomissa käsissä 19. Sydänpysähdysti-
lanteessa aspiraation riskiä voidaan pienentää 26.

ProSeal-kurkunpäänaamarissa on erona klassi-
seen malliin imukanava naamarin kärkeen ja kal-
vosin myös naamarin alapinnalla. Näin se mahdol-
listaa korkeampien hengitystiepaineiden käytön ja 
mahan sisällön imemisen. Tätä mallia on tutkittu 
liian vähän, jotta sen käytöstä voitaisiin antaa suo-
situksia ensihoidossa. Lisäksi se on kooltaan suu-
rempi kuin klassinen malli, ja sen takia asentami-
nen myös käyttäen mukana olevaa ”ohjainta” voi 
olla liian monimutkaista ensihoitotilanteessa.

ILMA (Intubating Laryngeal Mask = Fastrach) 
kehitettiin modifikaationa kurkunpäänaamariin, 
jotta mahdollistetaan ”sokkona” tapahtuva intu-
baatio naamarin läpi. Erona klassiseen malliin on 
sen käyrä muoto, ja siitä johtuen erilainen asen-
tamistekniikka. ILMA voidaan asentaa helposti 
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myös potilaan istuessa ja pää neutraaliasennossa. 
Tämä ominaisuus tekee siitä houkuttelevan myös 
ensihoitokäyttöön.

Anestesiologien käytössä ILMA:n käyttö on 
käytettävyydeltään verrattavissa klassiseen mal-
liin. Intubaatio on ”sokkona” mahdollinen yli 
90  %:ssa tapauksista, kun käyttäjänä on kokenut 
anestesiologi. Ensihoitohenkilöstön käyttämänä 
nukutetuille potilaille ILMA voidaan asentaa 97–
100  %:n onnistumisprosentilla. Lisäksi tämä mal-
li on käyttäjien subjektiivisessa arviossa helpoin 
käyttää 27, 28, 29. Jos ensihoitohenkilöstö käyttää in-
tubaatiomahdollisuutta, niin onnistumisprosent-
ti jää noin 80  %:iin. Kurkunpäänaamareista ILMA 
näyttää olevan helposti omaksuttavissa, luotetta-
vasti asennettavissa ja takaa intubaatioon verratta-
van minuuttiventilaation. Kuitenkin ILMA:n kaut-
ta tapahtuva intubaatio ei näytä soveltuvan ensi-
hoitoon.

Kaikilla kurkunpäänaamareilla on olemassa ris-
ki aspiraatioon. Sen on arveltu olevan 2 / 10  000 
elektiivistä anestesiaa kohti. Tämä riski voi ol-
la suurempi ensihoitotilanteissa, mutta lienee sil-
ti hyväksyttävä, etenkin kun sitä verrataan pitkit-
tyneiden laryngoskopiayritysten aiheuttamaan ris-
kiin 30.

Laryngeal Tube (LT, kurkunpääputki)

Kurkunpääputki kehitettiin ja tuotiin Euroopas-
sa markkinoille 1990-luvun lopussa. Tarkoitukse-
na oli kehittää Combitubesta moderni versio niin 
anestesia- kuin ensihoitokäyttöön. Alkuvaiheen 
tutkimuksissa sen käyttökelpoisuus nukutetuille 
potilaille todettiin asentamisen osalta olevan klas-
sisen kurkunpäänaamarin luokkaa 31, 32, mutta se 
takasi hieman paremman tiiviyden mahdollistaen 

korkeammat hengitystiepaineet 33, 34.
Asettamisen oppimisen helppous teki tämän 

välineen houkuttelevaksi ensihoitokäytössä. Si-
muloiduissa nukketutkimuksissa kurkunpääputki 
todettiin helpoksi ja nopeaksi asentaa ilman pit-
kää koulutusta ja takasi paremman minuuttiven-
tilaation kuin naamari-paljeventilaatio 35, 36. Koke-
mattomat käyttäjät asensivat LTD:n nukutetuil-
le potilaille onnistuneesti 78–100  %:ssa tapauksis-
ta kolmella yrittämällä. Kaikkien onnistuneiden 
suoritusten jälkeen minuuttiventilaatio oli hyväk-
syttävä 37, 27. LTD:n käyttöä on tutkittu myös sydän-
pysähdystilanteissa, ja se on laitettu onnistuneesti 
84  %:lle potilaista 38.

Kurkunpääputkea on saatavissa kolmea eri mal-
lia. Klassinen malli on monikäyttöinen. Ulkoises-
ti samanlainen malli on olemassa myös kertakäyt-
töisenä (LTD). Lisäksi on olemassa malli, jossa on 
erillinen kanava ruokatorven/mahalaukun erit-
teiden imemistä varten. Ensihoitokäyttöön sovel-
tuvin on nähdäkseni kertakäyttöinen malli, jonka 
kalvosinmateriaali on uusissa sarjoissa vaihdettu 
rikkoontumisten takia.

Yksi mahdollinen ongelma LT:n käytössä on 
sen varsin suuri nielun kalvosin, joka pystyy pit-
kään paikallaan ollessaan aiheuttamaan kielen ty-
veen iskeemisiä muutoksia 39. Koska ensihoitoti-
lanteessa putki on paikallaan vain rajoitetun ajan, 
tämä pelko lienee enemmän teoreettinen.

Pohdintaa

Intubaatiotaito vaatii koulutusvaiheessa paljon pa-
nostusta. Onko meillä mahdollisuus kouluttaa ko-
ko ensihoito- ja sairaankuljetushenkilöstö niin, et-
tä riittävän peruskoulutuksen jälkeen intubaatio-

Kuva	1.	Vasemmalta	klassinen	LMA,	ILMA	ja	PLMA. Kuva	2.	Vasemmalta	kertakäyttöinen	LT	(LTD),	
imukanavallinen	LT	(LTS)	ja	monikäyttöinen	LT.

Jouni Kurola
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taidon ylläpitäminen olisi realistisesti mahdollis-
ta? Viitaten edellä esitettyihin tutkimuksiin lienee 
aivan selvää, että ei ole. Vaikka simulaatiokoulu-
tus tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia harjoi-
tella turvallisessa ympäristössä, se ei koskaan tu-
le kokonaan korvaamaan anestesia/tehoyksiköissä 
tapahtuvia ”live”-intubaatioita.

On mielestäni aiheellista esittää kysymys myös 
koskien lääketieteen perusopetusta. Intubaatio-
opetus on yksi anestesiologian ja tehohoidon op-
pialan perinteikkäimpiä sisältöjä, mutta opetam-
meko me perusopetuksessa taitoja, jotka kuulu-
vat erikoistumisvaiheeseen, ja asetammeko nuo-
ret lääkärit valmistumisen jälkeen mahdottoman 
haasteen eteen? Harvaan asutussa Suomessa päi-
vystyspaikoissa intubaatioita tulee eteen harvoin 
ja vielä harvemmin nyt, kun ensihoitohenkilös-
tö hoitaa merkittävän osan kriittisesti sairaista ja 
vammautuneista ohi perusterveydenhuollon. Kes-
kusteluissa nuorten lääkäreiden kanssa intubaatio 
koetaan usein pelottavimmaksi painajaiseksi min-
kä päivystyspisteessä voi kokea.

Onko todellisia vaihtoehtoja? Vaikka kurkun-
päänaamarin ja kurkunpääputken käyttöä hätä-
tilanteissa on tutkittu rajallisesti, tarjoavat nämä 
potentiaalisesti lupaavan mahdollisuuden hoitaa 
hengitystie ilman intubaatiota. Erityisesti ensihoi-
dossa perustasolla toimivan henkilöstön koulutta-
minen käyttämään ensisijaisesti näitä vaihtoehtoja 
voisi olla perusteltua. Samoin lääketieteen perus-
opetuksen sisällön muutosta tältä osin tulisi aina-
kin vakavasti harkita.

Intubaatio tuskin tulee poistumaan ensihoito-
henkilöstön toimenpidevalikoimasta. Tämän tai-
don opetuksen kohdentaminen hoitotasoisille en-
sihoitajille toisi opettamiseen realismia niin mää-
rän kuin laadunkin suhteen. Joka tapauksessa pi-
täisi saada nykyistä tiiviimpi seuranta ja indikaa-
tioasettelu ensihoidossa tapahtuvaan intubaatioon. 
Päivystävät ensihoitolääkärit joutuvat koordinoi-
maan ja vastaamaan tähän haasteeseen hoitamalla 
RSI:llä osan potilaista, mutta ohjaamalla osan in-
tubaatioista hoitotasoisesti koulutetun tehtäväksi 
”on line”-tyyppisesti.

Lopuksi

Hengitystien hallinta on ja tulee edelleen ole-
maan prioriteetti ensihoidossa. Intubaatio, ja sii-
hen liitettynä RSI anestesiologisen koulutuk-
sen saaneen ensihoitolääkärin suorittamana, 
on ensihoidossa tämän toimenpiteen standardi. 
Muun henkilöstön kohdalla koulutusta ja valvon-

taa tulee tehostaa, muutoin toimenpide kääntyy  
itseään vastaan. Toimenpiteiden vähäisyydes-
tä johtuen osa ensihoitohenkilöstöstä voisi siir-
tyä käyttämään muita välineitä, joista tällä hetkellä 
lupaavimmat ovat kurkunpäänaamari ja kurkun-
pääputki. Vaikka nämä ovat yksinkertaisia käyt-
tää ja nopeita oppia, tulee asianmukainen koulu-
tus järjestää myös näiden välineiden käyttöön. 
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