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Oikaisuja

Ei tunti vaan kilo
Viimeisimmässä Finnanest-lehdessä (FA 3/2010) oli No-
ra Hagelbergin ja Klaus Olkkolan erinomainen artikke-
li: Oksikodoni – jotain uutta, jotain vanhaa. Kirjoituk-
seen oli valitettavasti tullut pieni painovirhe, jonka ha-
luaisimme oikaista. Nora Hagelberg viittaa meidän te-
kemäämme tutkimukseen, jossa annosteltiin iv PCA:ssa 
kerta-annoksina oksikodonia 30 mikrogrammaa/kg tai 
morfiinia 45 mikrogrammaa/kg eikä oksikodonia 30 
mikrogrammaa/h tai morfiinia 45 mikrogrammaa/h, ku-
ten Nora Hagelberg ja Klaus Olkkola kirjoittavat.

Marja Silvasti-Lundell

Virhe kuvatekstissä
Finnanestin numerossa 3/2010 julkaistun Katja Korpe-
lan artikkelin ”Suomen Punaisen Ristin ERU:n (Emer-
gency Response Unit) mukana Haitin maanjäristysalu-
eella” sivun 234 kuvan kuvatekstissä oli virhe. Kuvas-
sa on leikkaussalihoitaja Marjatta Koho yhdessä aneste-
sialääkärien Katja Korpela ja Kalevi Pihlajamäki kanssa.

Eija Kalsosta  
kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen presidentti

Helsingin yliopiston kivuntutkimuksen ja -hoidon 
professori Eija Kalso aloitti 1.9.2010 Montrealis-

sa pidetyssä Kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen 
(IASP) kokouksessa kaksivuotisen kauden järjestön pre-
sidenttinä. Hän on tätä ennen toiminut kahden vuoden 
ajan president-elect:in tehtävässä. Samassa kokouk-
sessa Suomen Kivuntutkimusyhdistys hyväksyttiin jär-
jestön täysjäseneksi. Suomea on aikaisemmin IASP:ssä 
edustanut Pohjoismaiden kivuntutkimusyhdistys SASP. 
IASP:llä on yli 6500 jäsentä 126 maassa, 84 kansallis-
ta chapteria ja 14 Special Interest Group:ia (SIG). Neu-
rologi Maija Haanpää Helsingistä aloitti samassa koko-
uksessa järjestön suurimman SIG:n, hermovauriokivun 
tutkimusta ja -hoitoa kehittävän NeuPSig:n puheen-
johtajana.

uusia innovaatioita hoitotyöhön

PL 4 (Piispantilankuja 6 A), 02241 Espoo
Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.fi 

kivunhoito

PainBuster® 
tunnelointijärjestelmä

Uusi askel tehokkaaseen kivunhallintaan

PainBuster -tunnelointijärjestelmän 
avulla kivunhallinta tehostuu ja on 
vieläkin turvallisempaa

katetri saadaan asetetuksi lähemmäs 
hermokimppuja tarkoituksena blokata 
haavaan menevät hermot
katetri saadaan asetetuksi syvemmälle
tylppä tunnelointipuikko minimoi 
neulanpistoriskin ja siten aiheuttaa 
vähemmän vuotoa

•

•
•

PainBuster -tunnelointijärjestelmää voidaan käyttää 
useissa eri erikoisalojen toimenpiteissä, kuten

abdominaalialueen leikkaus
sternotomia
torakotomia

•
•
•

Esimerkki tunnelointitekniikan käytöstä torakotomiassa ja abdominaalikirurgiassa

Tulemme mielellämme kertomaan lisää, 

joten otathan yhteyttä.
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