


Mis on lamatis?
• Lamatis on lokaalne naha ja/või nahaaluskoe kahjustus, mis tekib tavaliselt

luuühendite piirkonnas (kehapiirkonnad, kus luu on nahale lähedal) surve või

surve, nihkumise ja hõõrdumise koosmõjul.

• Lamatis võib areneda igas pehmes koes kauakestva surve toimel isegi 1-2 tunni

jooksul

• Lamatise teket soodustavad ja tekkeriski suurendavad järgnevad tegurid: 

• piiratud liikumine, 

• tundlikkushäired, 

• niiskustase, 

• toitumine

• Lamatis tekib kiiremini kehapiirkondadesse, mis on pideva surve all (kukal,

kõrvad, küünarnukid, abaluud, istmik, puusad, põlved, pahkluud ja kannad) 



Lamatise tekkimine



Väljaulatuvate luude kohad on eriliselt eelistatud kohad lamatiste 

tekkeks, võib ka hõõrdejõust tingituna tekkida erinevaid lamatisi. 

Matseratsioon koos hõõrdumisest tekkinud vigastusega



Lamatiste tekkepiirkonnad



Kuidas lamatist ära tunda?

Lamatise esimesed tunnused

• Naha punetus riskipiirkonnas, mis ei kao survest 

vabanemisel, punetav ala võib olla valulikum

• Võrreldes kahjustamata piirkonnaga võib punetav ala  olla 

tihkem, pehmem, soojem või jahedam

Lamatise edasine areng

• Tekivad muutused naha terviklikkuses

• Nahk puruneb, tekib pindmine haavand või vill



Lamatise süvenemine

• Lamatis haarab enda alla rasvkoe ja lihased ning 

ulatub lõppstaadiumis luuni, moodustades uuriseid

ja õõnestisi

• Lamatisele iseloomulik koevigastus võib olla 

suurem ja ulatuslikum, kui naha  pinnalt paistab

• Sekkumata jätmise korral areneb lamatis kiiresti



Lamatise ennetamine

Igal liikumis- ja aktiivsuspiiranguga inimesel on teatud riskitegurid, mis just

talle ebasoodsate olude kokkulangemisel mõju avaldavad.

Olukorra hindamine:

• Vaadelge ja hinnake voodis oleva inimese nahka (riskipiirkondi) võimalikult sageli

• Hoolitsege, et nahk oleks kuiv ja puhas

• Kui nahal esineb punetus, mis ei kao pärast survest vabastamist, võib seda

pidada lamatise tekke alguseks (ärge masseerige punetavat piirkonda,

kahjustunud piirkonna masseerimine võib alandada naha temperatuuri ja tekitada

koe taandarengu. See võib anda tõuke lamatiste tekkeks)



Asendivahetus ja toestamine - muutke voodihaige asendit 1-3 tunni järel, ratastoolis 

haige asendit vähemalt iga tunni järel. 

Asendit tuleks muuta kohe, kui inimene  tunneb surve all oleval kehaosal 

ebamugavust.

Abivahendid ja erivarustus (sh voodi, madratsid) - lamatisi ennetav madrats või

kattemadrats, lambanahk, mis aitab niiskust ja temperatuuri paremini juhtida

Voodipesu - võimalusel valige naturaalsest materjalist, niiskust imavad ja õhku läbi

laskvad voodiriided ja ihupesu. Linad  peavad voodis olema võimalikult sirgelt

Naha hooldus - nahapuhastusvahendi pH peaks olema 5,5. Pärast

puhastamist peab nahk jääma kuivaks. Ärge hõõruge ega masseerige lamatise

tekke riskipiirkondi, vaid tupsutage nahka õrnalt

l



Toitumine - pakkuge toidusegusid, millel on täiendav energeetiline väärtus

ning millesse on lisatud mineraalaineid ja vitamiine

Valgu- ja energiarikas jook haavade ja lamatiste paranemise soodustamiseks. 



Asendravi 

Asendravi eesmärgid:

• lamatiste vältimine

• lihastoonuse säilitamine

• liigeskontraktuuride ennetus

• toetada elutähtsaid funktsioone (vereringe ja hingamine)

• aidata kaasa taastusravi protseduuride paremale ja täielikumale 

mõjule

Patsient peab asendi vahetamisel osalema võimalik aktiivselt.



Pikaajalise voodis viibimise puhul tekkivad häired

Tugi– ja liikumiselundkond:

• vähenevad lihasjõud ja vastupidavus

• väheneb liigessidemete, kõõluste ja liigeskapslite elastusus

• väheneb luumass

Juhul kui jalalaba asendit ei korrigeerita piisavalt tekib hüppeliigeses 2-3 nädalaga

kontraktuur!!!

Hingamiselundid

• hingamislihased atrofeeruvad

• halveneb kopsude ventilatsioon



Vereringeelundkond

• elundites aeglustub vereringe

• vedelike kogunemine rakkudesse suureneb, tursed alandavad veelgi vereringe 

kiirust, turses nahaalune kude on heaks söödaks lamatistele

• vereringe ergutamiseks peab patsient liigutama jäsemeid, hingama sügavalt

Seede- ja eritustegevus

• voodisviibimine aeglustab peristaltikat

• pikali asendis kogu uriini hulk ei pruugi põiest väljuda, tekivad uriiniteede 

infektsioonid, neerukivid jne

Psüühika

• voodis pikaajaline viibimine vähendab motivatsiooni, tekib passiivsus

• depressioon



Toestus selili asendis



Poolselili asend ja asendi toestus



Kõhuli asend ja asendi toestus



Külili asend ja asendi toestus



Külili asend ja asendi toestus



Õige istumisasend



Vale istumisasend



Tõstetud peaalus (30 kraadi) ja asendi 

toestus



Asend, mida peaks vältima



Õhkmadrats



Lambanahk



Funktsionaalne voodi
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Kasutatud allikad

• http://www.ravijuhend.ee/downloader.php?file=guide-72-fulldocument_1

• http://www.terviseabi.ee

• http://www.kliinik.ee

• http://www.nutriciamedical.ee

• http://www.haav.ee

• http://www.haav24.ee
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