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HOITAMATTOMAN VERENPAINEEN RISKIT
Perintötekijät ja elintavat säätelevät verenpainetta. Kohonnut verenpaine on
ajan mittaan hoitamattomana vaaraksi terveydelle. Se lisää aivohalvauksen
ja sydäninfarktin riskiä. Korkean verenpaineen pitkäaikainen hoitamattomuus
voi aiheuttaa myös elinvaurioita mm. munuaisiin. Kohonnut verenpaine on
usein täysin oireeton, mutta joillekin se voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä
tai huimausta.
Elintapamuutoksilla saatat välttyä jatkuvalta verenpainelääkitykseltä tai vähentää lääkehoidon tarvetta. Jos elintapamuutokset eivät yksinään auta, tarvitaan verenpainelääkettä. Useimmiten hyvään hoitotulokseen pääseminen
vaatii useamman verenpainelääkkeen samanaikaista käyttöä.

Luotettavan (olkavarsi) verenpainemittarin hankinta on suositeltavaa etenkin jos sinulla on verenpainelääkitys tai riskitekijöitä. Omaseurantatulokset kuvaavat parhaiten todellista
verenpainetasoa.
Mikäli sinulla ei ole omaa verenpainemittaria, löytyy
verenpaineen omamittauspisteitä
 Terveyskeskuksesta
 Urheilutalolta
 Kirjaston lukusalista
 Kirjastoautosta
Mittausopastusta voit tarvittaessa pyytää terveyskeskuksen hoitohenkilökunnalta.
Verenpaineasioissa voit varata vastaanottoajan sydän- ja verenpainehoitajalle tai jättää yhteydenottopyynnön. Sydän- ja
verenpainehoitaja kartoittaa tilanteesi, antaa ohjausta ja varaa tarvittaessa ajan - tai konsultoi lääkäriä.
Mikäli verenpaine on toistuvasti mitattuna huomattavasti kohonnut, sinulla on oireita tai sairastat sepelvaltimotautia, diabetesta tai munuaissairautta, sinun on syytä hakeutua hoidon
tarpeen ja kiireellisyyden arvioon päivystysvastaanotolle.
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Lääkehoidon lisäksi kohonnutta verenpainetta hoidetaan tarkistamalla elintapoja. Olet siis itse avainasemassa verenpaineen
hallinnassa.

VERENPAINEESEEN VAIKUTTAVIA ELINTAPATEKIJÖITÄ


Tupakoinnin lopettaminen



Vähäsuolainen ruokavalio (ruokasuolan Natrium nostaa verenpainetta)



Ylipainon alentaminen / painonhallinta (jo 5%:n painonpudotus auttaa)



Särkylääkkeiden välttäminen (esim. Burana, Ketorin)



Lakritsin ja salmiakin välttäminen



Säännöllinen liikunta (hyöty- ja kuntoliikunta sekä lihaskuntoharjoittelu on eduksi)



Kasvisrasvoja ja kalanrasvaa suosiva ruokavalio



Runsaasti kasviksia suosiva ruokavalio



Hedelmiä, marjoja ja täysjyvävalmisteita suosiva ruokavalio



Alkoholin kohtuukäyttö



Stressin välttäminen ja riittävä yöuni

Vähäsuolaisen ruokavalion edut:


Hoidat suonia ja sydäntä



Suojaat munuaisia



Vältät turvotusta

Tiesitkö että Sydänmerkki elintarvikkeissa
on tuoteryhmässään suolan ja rasvan
kannalta parempi valinta.

VERENPAINEEN SEURANTA

MITTAUSOHJEET

Verenpainetta on hyvä seurata säännöllisesti. Siihen kuinka usein verenpaineseurantaa on suositeltavaa tehdä, vaikuttavat hoitotasapaino ja mahdolliset muut sairaudet.

Rasituksesta, ruokailusta, tupakasta, kahvin tai kolajuomien nauttimisesta
tulee olla vähintään 30 minuuttia ennen verenpaineen mittausta.

Mikäli verenpaine on tavoitetasolla eikä sinulla ole lisäsairauksia, riittää kotiseuranta neljän päivän mittaussarjoina kolmen kuukauden välein.

1. Istu ja rentoudu mansetti kiinnitettynä paljaaseen olkavarteen, 2-3 cm
kyynärtaipeen yläpuolelle, vähintään 5 minuuttia ennen mittausta.
2. Istu käsivarsi tuettuna esim. pöydällä niin että mittarin mansetti on
sydämen tasolla.

Verenpaineen omamittaukset kuvaavat parhaiten tavanomaista
verenpainetasoa, siksi lääkäri tarvitsee hoitopäätöksiä varten
huolellisesti tehdyt omaseurantatulokset.

3. Älä puhu tai liiku mittauksen aikana.
4. Mittaa verenpaine aina samasta olkavarresta ja mukavasti istuen.
5. Mittaa verenpaine kahdesti peräkkäin (noin 2 minuutin tauolla).
6. Mittaa kaksoismittaus 2 kertaa päivässä (aamulla ja illalla). Välillä voit
lisäksi mitata myös päivällä.

VERENPAINEEN TAVOITETASO
Lääkehoito on suositeltavaa aina mikäli verenpainetaso ylittää toistuvasti
160/100. Mikäli sinulla on todettu riskitekijöitä, diabetes, sepelvaltimotauti,
munuaissairaus tai olet sairastanut sydäninfarktin tai aivohalvauksen hoitotavoite on selvästi tiukempi. Pyydä lääkäriä arvioimaan sinulle silloin yksilöllinen tavoitetaso (hoitosuunnitelma).

YLÄPAINE
(=SYSTOLINEN)

ALAPAINE
(=DIASTOLINEN)

IHANTEELLINEN

alle 120

alle 80

NORMAALI

alle 130

alle 85

TYYDYTTÄVÄ

130-139

85-89

LIEVÄSTI KOHONNUT

140-159

90-99

KOHTALAISESTI KOHONNUT

160-179

100-109

≥ 180

≥ 110

VERENPAINETASO (RR)

HUOMATTAVASTI KOHONNUT

7. Kirjaa mittaustulokset ja ota ne mukaan hoitajan/lääkärin vastaanotolle.
(Vähintään 4:n päivän omaseurantatulokset mukaan)
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