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Tiivistelmä

Noninvasiivinen ventilaatio tarkoittaa mekaanista 
hengityslaitehoitoa, joka toteutetaan ilman keinoil-
matietä. Endotrakeaaliputken sijasta ventilointiin 
käytetään nenä- tai kasvonaamaria. Noninvasiivi-
nen ventilaatio soveltuu äkillisen hengitysvajauksen 
hoitoon erityisesti silloin kun kyseessä on krooni-
sen hengitystä huonontavan sairauden akuutti pa-
henemisvaihe johon liittyy hiilidioksiditason nou-
su ja respiratorinen asidoosi. Keuhkoahtaumatauti-
potilaille taudin pahenemisvaiheessa ajoissa aloitettu 
noninvasiivinen ventilaatio vähentää tarvetta inva-
siiviseen hengityslaitehoitoon, lyhentää sairaalahoi-
don kestoa, vähentää komplikaatioita, alentaa kus-
tannuksia ja parantaa ennustetta. Noninvasiivisen 
ventilaation merkitys äkillisen kaasujenvaihtohäi-
riön hoidossa on vaihtelevampi. Hyöty on parhaiten 
osoitettu sydänperäisen keuhkopöhön hoidossa sekä 
äkillisessä hengitysvajauksessa silloin kun immuuni-
vaste on merkittävästi häiriintynyt. Noninvasiivinen 
ventilaatio on näyttöön perustuvaa hoitoa useissa 
erilaisissa hengitysvajaustilanteissa. Hoidon tuleekin 
olla saatavilla kaikissa hengitysvajauspotilaita hoita-
vissa sairaaloissa. 

Johdanto

Äkillisen hengitysvajauksen hoidon tavoitteena on 

turvata kudosten riittävä hapensaanti ja hiilidioksi-
din poistuminen elimistöstä, vähentää hengitystyötä 
ja helpottaa potilaan kokemaa hengenahdistusta sekä 
antaa aikaa hengitysvajaukseen johtaneen perussyyn 
hoidolle. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi käyte-
tään sisäänhengitysilman happipitoisuuden suuren-
tamista, naamarin avulla hengitysteihin luotua jatku-
vaa positiivista ilmatiepainetta (CPAP = continuous 
positive airway pressure) sekä mekaanista hengitys-
laitehoitoa, joka voidaan toteuttaa joko noninvasii-
visesti (ilman keinoilmatietä, nykyään yleensä käyt-
tämällä kasvo- tai nenänaamaria) tai invasiivisesti 
(käyttämällä endotrakeaalista intubaatiota). Kirjalli-
suudessa noninvasiivinen ventilaatio (NIV) äkillisen 
hengitysvajauksen hoidon yhteydessä sisältää usein 
myös akuutin kaasujenvaihtohäiriön CPAP-hoidon. 
Tässä kirjoituksessa noninvasiivinen ventilaatio tar-
koittaa noninvasiivista hengityslaitehoitoa. Suomes-
sa on vakiintunut käyttöön ilmaisu ”BIPAP-hoito” 
(BIPAP = bilevel positive airway pressure) erään lait-
teen nimen mukaan silloin kun tarkoitetaan yleises-
ti noninvasiivista hengityslaitehoitoa. Terminologia 
on valitettavan sekavaa; anestesiologit yleensä miel-
tävät BIPAP:n APRV:n (airway pressure release ven-
tilation) kaltaiseksi hengitysmalliksi, kun taas nonin-
vasiivinen BIPAP vastaa painekontrolloitua assist/
control-hengitysmallia. Kirjoittajat ehdottavatkin, 
että laitevalmistajien tuotteista johdettuja slangi-il-
maisuja vältettäisiin sekaannusten ehkäisemiseksi.

Noninvasiivinen ventilaatio 
– äkillisen hengitysvajauksen käypää hoitoa 
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Respiraattori ja invasiivinen keinoilmatie ovat anestesiologeille tuttuja jokapäiväisiä 
työvälineitä. Noninvasiivisella ventilaatiolla on kuitenkin takanaan pitempi historia. Se 
tarjoaa tutkitusti tehokkaan ratkaisun moniin sellaisiin tilanteisiin, joissa tavanomainen 
hengitystuki ei riitä, mutta invasiivinen respiraattorihoitokin tuntuu turhan raskaalta 
vaihtoehdolta. Moderni teknologia näyttää vauhdittavan tätäkin perinteistä hoito-
muotoa uuteen kukoistukseen.
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Noninvasiivisen ventilaation kehitys 

Mekaanisen hengityslaitehoidon ensimmäiset klii-
niset sovellukset edustivat noninvasiivisia tekniikoi-
ta. 1800-luvulla käyttöön otetut ensimmäiset rau-
takeuhkot ja sittemmin 1900-luvun alkupuoliskol-
la kukoistuskautensa kokeneet tankkiventilaattorit 
olivat alipaineventilaattoreita, joiden toiminta pe-
rustui rintakehän ympärille muodostettuun sykli-
seen alipaineeseen. Alipaineventilaatorit ovat tank-
kiventilaattoriajoista kehittyneet, ja niitä käytetään 
edelleen jossain määrin kroonisen ventilaatiovajauk-
sen pitkäaikaishoitoon. Alipaineventilaatiolla saata-
va apu keuhkotuuletukseen on usein kuitenkin ra-
jallinen ja menetelmään liittyy myös ylähengitystien 
obstruktiotaipumusta.

Keinoilmatie ja invasiivinen hengityslaitehoito 
osoittivat tehonsa 1950-luvun puolivälissä polioe-
pidemian aikana, ja syrjäyttivät nopeasti muut tek-
niikat akuutin hengitysvajauksen hoidossa. Keinoil-
matien käyttäminen ei kuitenkaan ole ongelmaton-
ta. Intubaatioputki estää potilaan normaalin puhu-
misen, syömisen ja yskimisen, edellyttää potilaan se-
daatiota ja analgesiaa sekä lisää merkittävästi vaaraa 
saada sairaalainfektio 1. Onkin ymmärrettävää, et-
tä kiinnostus noninvasiivisiin hengitystukimuotoi-
hin on herännyt uudestaan. Kasvonaamarin avulla 
toteutettava CPAP-hoito tuli akuutin kaasujenvaih-
tohäiriön hoitoon 1980-luvulla. Naamari-CPAP:n 
avulla spontaanisti hengittävän potilaan hengitystei-
hin luotu jatkuva positiivinen ilmatiepaine on osoit-
tautunut tehokkaaksi hoidoksi äkillisessä sydänpe-
räisessä keuhkopöhössä. 2, ja sitä käytetään yleisesti 
muissakin kaasujenvaihtohäiriöissä. Nenänaamarin 
avulla toteutettu CPAP- hoito vakiinnutti asemansa 
uniapnean hoidossa 1980-luvulla. Sittemmin nenä-
naamarit osoittautuivat käyttökelpoisiksi myös me-
kaanisen hengityslaitehoidon toteuttamisessa kroo-
nisen ventilaatiovajauksen pitkäaikaishoidossa jos 
potilaat tarvitsivat hengitystukihoitoa vain osan ai-
kaa vuorokaudesta. 

Vähitellen naamariventilaatiota alettiin kokeilla 
myös akuutin hengitysvajauksen hoitoon. Ensim-
mäiset tapausselostukset nenänaamariventilaation 
onnistuneesta käytöstä keuhkoahtaumatautipotilai-
den akuutin pahenemisvaiheen hoidossa ilmestyivät 
noin 15 vuotta sitten 3. Uusi hoitomuoto toi terve-
tulleen vaihtoehdon näiden yleensä vaikeasti kroo-
nisesti sairaiden potilaiden hoitoon tilanteissa, joissa 
tavanomainen pahenemisvaiheen hoito ei enää riit-
tänyt mutta tehohoitoa ja invasiivista ventilaattori-
hoitoa haluttiin välttää. Menetelmä tulikin ensim-
mäisenä keuhkolääkärien työkaluksi 4. Viimeisten 

vuosien aikana noninvasiivinen ventilaatio on osoit-
tanut tehonsa myös monissa muissa akuuteissa hen-
gitysvajaustilanteissa. Hengityslaitteet, hengitysmal-
lit ja potilasliittymät ovat kehittyneet ja monipuolis-
tuneet. Noninvasiivinen ventilaatio on tullut osak-
si äkillisen hengitysvajauksen hoitovalikoimaa myös 
päivystysalueilla ja tehovalvontaosastoilla. Koska no-
ninvasiivinen ventilaatio on uusi hoitomuoto, on si-
tä tutkittu paljon ja näyttö sen tehosta perustuu lu-
kuisiin kontrolloituihin tutkimuksiin. Se on poikke-
uksellista akuutin hengitysvajauksen hoitokäytäntö-
jen yhteydessä. 

Noninvasiivisen ventilaation indikaatiot 

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe 

Noninvasiivisen ventilaation hyöty keuhkoahtauma-
tautipotilaiden akuutin pahenemisvaiheen hoidossa 
on osoitettu useissa satunnaistetuissa kontrolloiduis-
sa tutkimuksissa. Vuonna 2003 aiheesta ilmestyi sys-
temoitu katsaus 5. Katsauksessa oli mukana kahdek-
san satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja yh-
teensä yli 500 keuhkoahtaumatautipotilasta, joilla 
oli sairaalahoitoa edellyttävä pahenemisvaihe, johon 
liittyi valtimoveren hiilidioksidiosapaineen

 
PaCO

2
 

nousu yli 6 kPa:n. Katsauksessa osoitettiin, että no-
ninvasiivinen ventilaatio liitettynä tavanomaiseen 
lääke- ja happihoitoon on tehokkaampi menetelmä 
välttämään intubaatiota, vähentämään kuolleisuut-
ta ja komplikaatioita sekä lyhentämään sairaalahoi-
don kestoa kuin tavanomainen hoito yksinään. Kat-
saukseen sisältyvässä suurimmassa yksittäisessä tut-
kimuksessa 6 oli mukana 236 COPD-potilasta, joi-
den taudin akuuttiin pahenemisvaiheeseen liittyi 
lievä hiilidioksiditason nousu (PaCO

2
 > 6 kPa) ja res-

piratorinen asidoosi (pH > 7.25, < 7.35). Noninva-
siivisesta ventilaatiosta hyötyivät selvimmin potilaat, 
joiden asidoosi oli lähtötilanteessa vain kohtalainen 
(pH ≥ 7.30 vs pH 7.25–7.30). Noninvasiivinen ven-
tilaatio tuleekin aloittaaa riittävän varhaisessa vai-
heessa, jos halutaan estää tilanteen ajautuminen in-
vasiiviseen hengityslaitehoitoon. Keuhkoahtauma-
tautipotilaille hoito kannattaa aloittaa jo silloin kun 
akuutin pahenemisvaiheen yhteydessä alkuvaiheen 
lääke- ja happihoidon jälkeenkin valtimoveren pH 
on alle 7.35 ja PaCO

2
 on korkeampi kuin 6–6.5 kPa 

(tai kroonisessa ventilaatiovajauksessa potilaan nor-
maalitasoa korkeampi) 7–10. 

Muut ventilaatiovajaustilanteet 

Noninvasiivista ventilaatiota kannattaa kokeilla 
muissakin sellaisissa tiloissa, joissa akuutti hyper-
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kapninen hengitysvajaus liittyy muihin kroonisiin 
hengitystä huonontaviin sairauksiin 7–10, (taulukko 
1). Hoitoa on käytetty menestyksellisesti mm. lihas-
tauteihin, kyfoskolioosiin ja liikapainoon liittyvän 
hengitysvajauksen pahenemisvaiheen hoidossa, pos-
toperatiivisessa hengitysvajauksessa ja astman pahe-
nemisvaiheessa 11. Tuoreen pilottitutkimuksen 12 mu-
kaan vaikeassa astmakohtauksessa noninvasiivinen 
ventilaatio nopeutti keuhkojen toiminnan korjaan-
tumista ja vähensi sairaalahoidon tarvetta. 

Noninvasiivisen ventilaation yksi käyttöalue on 
akuutin hengitysvajauksen hoito silloin kun invasii-
visesta ventilaatiosta ja tehohoidosta pidättäydyttäi-
siin joka tapauksessa vaikean perustaudin tai huonon 
ennusteen vuoksi. Näiden potilaiden noninvasiivinen 
ventilaatio palliatiivisena hoitona lievittää hengitysva-
jauksen oireita ja saattaa auttaa potilasta selviytymään 
kotiin vielä yhdestä tilapäisestä pahenemisvaiheesta, 
vaikka pitkäaikaisennuste olisikin huono 7–10, 13. 

Alveolitason kaasujenvaihtohäiriö 
(hypokseeminen hengitysvajaus) 

Äkillisen kaasujenvaihtohäiriön hoidossa noninva-
siivisen ventilaation käyttö on toistaiseksi vähem-
män vakiintunutta ja heterogeenisemman potilas-
materiaalin takia tutkimusnäyttö on hajanaisempaa. 
Hoidon hyöty näyttää vaihtelevan sen mukaan mi-
kä on kaasujenvaihtohäiriön syy ja kuinka pitkään 
hengitysvajauksen hoitoa tarvitaan 7–10, 14. Keuhkopö-
hössä, jossa hengitysvajauksen hoitoa tarvitaan usein 
suhteellisen lyhyen aikaa, noninvasiivisen hoidon te-
ho näyttäisi olevan hyvä, kun taas keuhkokuume- ja 
keuhkovauriopotilaiden ennuste tuntuu olevan sel-
västi huonompi. 

Sydänperäisessä keuhkopöhössä noninvasiivinen 
ventilaatio korjaa kaasujenvaihtoa nopeammin ja vä-
hentää invasiivisen hengityslaitehoidon tarvetta te-
hokkaammin kuin pelkkä lääke- ja happihoito 15–17. 
Vasemman kammion vajaatoiminnassa CPAP-hoi-
don verenkiertovaikutukset ovat ratkaisevan tärkei-
tä hoidon kokonaisvaikutusten kannalta. Rintaon-
telon paineen nousun aikaansaama liiallisen oikean 
puolen laskimopaluun ja vasemman kammion jälki-
kuorman väheneminen parantavat vasemman kam-
mion toimintaa ja antavat aikaa lääkehoidon tehon 
optimoimiseen. CPAP-hoidon ja varsinaisen nonin-
vasiivisen ventilaation välisiä eroja on tutkittu keuh-
kopöhön hoidossa toistaiseksi niukasti. Ensimmäi-
nen tällainen tutkimus jouduttiin keskeyttämään 
ennenaikaisesti sen vuoksi, että noninvasiivisella 
ventilaatiolla hoidetuille potilaille ilmaantui enem-
män akuutteja sydäninfarkteja 18. Sittemmin uu-
demmissa tutkimuksissa ei lisääntynyttä vaaraa sy-

däninfarktien suhteen ole havaittu 17, 19. Keuhkopö-
hössä naamari-CPAP on ensisijainen hoito silloin 
kun pelkkä lisähapen anto ei riitä. Noninvasiivinen 
ventilaatio näyttäisi olevan hyödyllistä erityisesti sil-
loin kun keuhkopöhöön liittyy happeutumishäiriön 
lisäksi hiilidioksiditason nousu

 
15–17. Akuutin koro-

naarisyndrooman yhteydessä noninvasiiviseen ven-
tilaatioon tulee edelleen suhtautua varoen 7, 19. 

Valikoituja keuhkokuumepotilaita hoidettaes-
sa (erityisesti silloin jos potilailla on myös keuhko-
ahtaumatauti ja hiilidioksiditason nousu) noninva-
siivinen ventilaatio vähentää tarvetta keinoilmatien 
käyttöön

 
20. Tuoreessa kansainvälisessä hoitosuosi-

tuksessa noninvasiivisen ventilaation teho sepsik-
seen liittyvässä vaikeassa hengitysvajausoireyhtymäs-
sä on arvioitu epävarmaksi, ja sen käyttöä voidaan 
harkita vain silloin kun potilaan tajunta on hyvä 
ja on todennäköistä että potilas toipuu hengitysva-
jauksestaan nopeasti (48–72 tunnissa)

 
21. Noninva-

siiviseen ventilaatioon liittyen vaarana saattavat ol-
la väistämättömän intubaation viivyttelystä johtu-
vat ongelmat; aspiraatio, lisääntyneeseen hengitys-
työhön liittyvä lisääntynyt hapenkulutus ja veren-
kierron ongelmat.

Sairaalainfektioita voidaan vähentää käyttämällä 
noninvasiivista ventilaatiota hengitysvajauksen hoi-
toon invasiivisen ventilaation sijasta silloin kun se 
on mahdollista 22. Tämä on erityisesti hyödyksi sil-
loin kun hoidetaan immunosuppressiopotilaiden ja 
elinsiirtopotilaiden hengitysvajausta. Näille potilail-
le riittävän varhain aloitettu noninvasiivinen venti-
laatio vähentää invasiivisen mekaanisen ventilaation 
tarvetta, komplikaatioita ja kuolleisuutta 23, 24.

Taulukko 1. Noninvasiivisen ventilaation aiheet 
äkillisen hengitysvajauksen hoidossa 

• Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

• Muun kroonisen keuhkotuuletusta huonontavan 
sairauden akuutti pahenemisvaihe:

 Hermoston tai lihaksiston sairaus, kyfoskolioosi tai 
muu rintakehää jäykistävä rakennevika, liikapainoon 
liittyvä ventilaatiovajaus, vaikea uniapnea (Pickwickin 
oireyhtymä) 

• Postoperatiivinen hengitysvajaus 

• Astman pahenemisvaihe

• “Do not intubate”-potilas (oireiden lievitys, 
hoitokokeilu) 

• Immunosuppressiopotilaan ja elinsiirtopotilaan 
akuutti hengitysvajaus 

• Keuhkopöhö

• Keuhkokuume (valikoiduilla potilailla) 

• Keinoilmatiestä vieroittaminen
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Vieroitus

Noninvasiivista ventilaatiota voidaan käyttää vie-
roitettaessa potilasta invasiivisesta hengityslaitehoi-
dosta. Tuoreen systemoidun katsauksen 25 perusteel-
la noninvasiivista ventilaatiota hyödyntävä vieroitus-
strategia näyttäisi olevan perinteistä T-kappalevie-
roitusta parempi ainakin keuhkoahtaumatautipoti-
laille. Jos keuhkoahtaumatautipotilas on jouduttu 
intuboimaan hengitysvajauksen vuoksi, varhainen 
extubaatio ja extubaation jälkeen välittömästi aloi-
tettu noninvasiivinen ventilaatio vähentää kuollei-
suutta ja hengityslaitehoitoon liittyviä keuhkokuu-
meita, lyhentää sairaalahoidon kokonaiskestoa, te-
hohoidon kestoa ja hengitystukihoidon kokonais-
kestoa Sen sijaan noninvasiivisesta ventilaatiosta ei 
ole osoitettu olevan hyötyä tilanteissa, joissa poti-
laan hengitysvajaus extubaation jälkeen myöhem-
min uudelleen vaikeutuu (”postextubation respira-
tory failure”), ja se saattaa jopa olla haitaksi viivästyt-
tämällä reintubaatiota ja invasiivisen hoidon aloitta-
mista. 26, 27. 

Noninvasiivisen ventilaation 
vasta-aiheet 

Noninvasiivinen ventilaatio korjaa kaasujenvaihtoa 
nopeammin kuin pelkkä happi- ja lääkehoito mutta 
hitaammin kuin invasiivinen ventilaatio. Tämä on 
otettava huomioon kun harkitaan noninvasiivisen 
hoidon aloittamista. Hoito tulee aloittaa mieluum-
min turhan aikaisin kuin viivyttää hoidon aloitta-
mista niin kauan ettei noninvasiivinen hoito enää 
tehoa. Noninvasiivinen hengityslaitehoito epäon-
nistuu keskimäärin noin kolmasosassa tapauksista. 
Hoitotuloksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöi-
tä ovat potilaan perustaudin vaikeusaste, potilaan 
yleistila ja asidoosin vaikeusaste ennen hoidon aloit-
tamista sekä hoitovasteen nopeus. 7, 28, 29. Noninvasii-
vinen ventilaatio edellyttää yleensä sitä, että potilas 
on ainakin jossain määrin yhteistyökykyinen ja et-
tä kyseessä ei ole sellainen tilanne (kuten esim. hen-
gityspysähdys tai äärimmäisen epävakaa verenkier-
to) joka vaatii välitöntä intubaatiota. Hengitystie tu-
lee olla turvattu ilman keinoilmatietä ja naamari tu-
lee saada tiiviiksi (taulukko 2). Jos invasiivinen hen-
gityslaitehoito katsotaan kuitenkin potilaan vaikean 
perustaudin vuoksi joka tapauksessa epätarkoituk-
senmukaiseksi, voidaan harkita noninvasiivisen ven-
tilaation aloittamista hoitokokeiluna ja oireenmu-
kaisena hoitona vasta-aiheista huolimatta 7.

Hoidon toteutus ja porrastus

Noninvasiiviseen ventilaatioon käytetään sekä ti-
lavuussäätöisiä että painesäätöisiä ventilaattoreita. 
Yleisesti käytetty ventilaatiomalli on avustava ja/tai 
kontrolloiva painekontrolloitu hengitysmalli, johon 
yhdistetään positiivinen loppu-uloshengityspaine 
(kaksivaiheinen positiivinen paineventilaatio, kak-
soispaineventilaatio, bilevel positive airway pressure 
ventilation, ns. BIPAP-hoito). Suhteellinen hengi-
tysavustus (PAV, proportional assist ventilation) on 
hengitysmuoto, jossa spontaanisti hengittävän poti-
laan saama hengitystuki vaihtelee suhteessa potilaan 
oman hengityksen voimakkuuteen. Se näyttäisi hel-
pottavan potilaan sopeutumista ventilointiin silloin 
kun oma hengitysvireys on suuri 30. Noninvasiivinen 
ventilaatio voidaan toteuttaa tarvittaessa varsin yk-
sinkertaisilla kannettavilla hengityslaitteilla. Saman-
tyyppisiä laitteita käytetään myös kroonisen venti-
laatiovajauksen pitkäaikaishoitoon. Äkillisen hen-
gitysvajauksen erityisesti noninvasiiviseen hoitoon 
on kehitetty hengityslaitteita, joissa on monipuo-
liset säätömahdollisuudet hengitysmallien, painei-
den ja virtauksien suhteen.. Laitteet mahdollista-
vat sisäänhengityksen happifraktion tarkan säätä-
misen, mikä on kevyempien laitteiden merkittävin 
puute. Näissä laitteissa on myös monipuoliset häly-
tys- ja monitorointiominaisuudet. Useimmat nyky-
aikaiset varsinaiseen tehohoitoon tarkoitetut venti-
laattorit mahdollistavat myös noninvasiivisten hoi-
tomuotojen antamisen. Tehohoitoventilaattoril-
la hoito on helpointa toteuttaa painetukiventilaati-
olla (PS, pressure support) tai painekontrolloidulla 
assist/control-hengitysmallilla. Hälytysten säätämi-
sessä tulee huomioida hoitomuotoon liittyvä hen-
gitysjärjestelmän vuoto ja varsinkin alkuvaiheessa 
epäsynkroniaan liittyvät ongelmat turhien hälytys-

Taulukko 2. Noninvasiivisen ventilaation vasta-
aiheita äkillisen hengitysvajauksen hoidossa 

• Hengityspysähdys, sydänpysähdys

• Tajuttomuus, vaikea sekavuus, hemodynaamisesti 
epävakaa tila

• Vaikea kaasujenvaihtohäiriö (ARDS)

• Tuore kasvojen, ylähengitysteiden tai 
ruoansulatuskanavan vamma tai leikkaus

• Ylähengitysteiden ahtauma tai hengitysteiden 
avoimuus muuten uhattuna ilman keinoilmatietä 

• (oksentelu, runsaat eritteet, verenvuoto) 

• Naamarin käyttö ei onnistu 

• Ilmarinta (ilman dreeniä) 
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ten välttämiseksi. Kasvonaamari potilasliittymänä 
on paremmin siedetty erityisesti hoidon aloitusvai-
heessa, kun hengitysvireys ja minuuttiventilaatiotar-
ve on suuri, 31. Tilanteen vakiintuessa hoitoa voidaan 
jatkaa nenänaamarilla. 

Kaikissa niissä sairaaloissa, joissa hoidetaan äkilli-
sestä hengitysvajauksesta kärsiviä potilaita, tulee ol-
la mahdollisuus aloittaa noninvasiivinen ventilaa-
tio kaikkina vuorokaudenaikoina 7. Hoidon toteut-
tamispaikka sairaalan sisällä (päivystyspoliklinikka 
ja -osasto, valvontaosasto, teho-osasto, vuodeosas-
to) riippuu hengitysvajauksen tyypistä ja vaikeus-
asteesta sekä paikallisista olosuhteista. Usein hoi-
to aloitetaan päivystysalueella tai valvontaosastoilla, 
mutta kun tilanne vakiintuu, potilas on sopeutunut 
hoitoon ja hoidon jatkaminen nenänaamarilla on-
nistuu, voidaan hoitoa jatkaa vuodeosastolla. Hoi-
don seuranta edellyttää etenkin alkuvaiheessa jo-
pa tarkempaa ja työläämpää potilaan kliinistä seu-
rantaa kuin intuboitua potilasta hoidettaessa. Äkil-
lisen hengitysvajauspotilaan monitorointiin kuuluu 
hoitomuodosta riippumatta vähintäänkin pulssi-
oksimetria ja yleensä valtimokanyyli. Vaikeassa hy-
poksemiassa ja vaikeassa respiratorisessa asidoosis-
sa (pH < 7.25) tulisi potilasta hoitaa sellaisessa yk-
sikössä, jossa tarvittaessa voidaan viipymättä siirtyä 
invasiiviseen ventilointiin (päivystys/valvontaosasto 
tai tehostetun valvonnan osasto) 7–10.               
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