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uuksi

Lisää tehoa 
turvallisuudesta

tinkimättä*

Estää laskimotromboemboliatapahtumia (VTE)
suurten ortopedisten alaraajaleikkausten yhteydessä

Arixtra estää selektiivisesti hyytymistekijää Xa ja sen teho suurten
ortopedisten alaraajaleikkausten jälkeisten laskimoveritulppien
ehkäisyssä on 50 % parempi kuin enoksapariinin - samalla, kun
merkittävien vuotokomplikaatioiden esiintyvyys pysyy yhtä 

matalalla tasolla kuin enoksapariinilla1. Koska Arixtra on
pentasakkaridi, se ei aiheuta samankaltaista trombosytopeniaa
kuin hepariini2. Arixtra parantaa laskimoveritulppien estohoidon
teho-turvallisuussuhdetta vanhempiin hoitoihin verrattuna.

Käyttöaiheet: Laskimotromboembolioiden ehkäisy potilailla, joille tehdään suuri ortopedinen alaraajaleikkaus, kuten lonkkamurtumaleikkaus tai suuri polven tai lonkan
keinonivelleikkaus. Laskimotromboembolioiden ehkäisy potilailla, joille tehdään abdominaalinen leikkaus ja joilla arvioidaan olevan suuri tromboembolisten komplikaatioiden riski,
kuten potilailla, joille tehdään abdominaalialueen syöpäleikkaus. Laskimotromboembolioiden ehkäisy potilailla, joilla on arvioitu olevan suuri riski laskimotromboembolioille ja jotka
ovat immobilisoituneita johtuen akuutista sairaudesta kuten sydämen vajaatoiminnasta ja/tai akuutista hengityselinsairaudesta, ja/tai akuutista infektiosta tai tulehdussairaudesta.
Annostus: Potilaat, joille tehdään suuri ortopedinen tai abdominaalinen leikkaus: Arixtran suositusannos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa postoperatiivisesti injektiona ihon alle.
Aloitusannos tulee antaa 6 tuntia leikkaushaavan sulkemisen jälkeen edellyttäen, että verenvuoto on tyrehtynyt. Hoitoa tulee jatkaa kunnes laskimotromboembolian riski on
pienentynyt, yleensä kunnes potilas on jalkeilla, vähintään 5-9 päivän ajan leikkauksen jälkeen. Kokemuksen mukaan lonkkamurtuman takia leikatuilla potilailla syvän laskimotukoksen
riski jatkuu yli yhdeksän päivää toimenpiteen jälkeen.  Näillä potilailla pitäisi harkita ylimääräistä 24 päivän pitkäaikaista profylaksiaa Arixtralla.
Potilaat, joilla on yksilöllisen riskiarvioinnin perusteella suuri tromboembolisten komplikaatioiden riski: Lisätiedot ko. käyttöaiheissa ks. valmisteyhteenveto.
Vasta-aiheet: tiedossa oleva yliherkkyys fondaparinuuksille tai jollekin apuaineista, jatkuva kliinisesti merkittävä verenvuoto, akuutti bakterielli endokardiitti, vakava munuaisten
vajaatoiminta, jossa kreatiinipuhdistuma < 20 ml/min.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Arixtra on tarkoitettu ainoastaan ihonalaiseen käyttöön. Älä annostele Arixtraa lihaksensisäisesti. Arixtraa tulee antaa varoen potilaille,
joilla on suurentunut verenvuotoriski. Valmisteita, jotka saattavat lisätä verenvuotoriskiä, ei tulisi annostella yhtäaikaa fondaparinuuksin kanssa. Muita trombosyyttejä estäviä
lääkeaineita (asetyylisalisyylihappo, dipyridamoli, sulfiinipyratsoni, tiklopidiini tai klopidogreeli) ja ei-steroidaalisia tulehduskipulääkkeitä tulee käyttää varoen. Katso
valmisteyhteenvedosta käyttöön liittyvät varotoimenpiteet seuraavissa tapauksissa: Spinaali- tai epiduraalipuudutus, iäkkäät potilaat, pienipainoiset potilaat, heikentynyt
munuaistoiminta, vaikea maksan vajaatoiminta, trombosytopenia.
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Verenvuotoriski on suurentunut, jos Arixtraa käytetään samanaikaisesti lääkevalmisteiden
kanssa, jotka voivat lisätä verenvuotoriskiä.
Raskaus ja imetys: Käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole kliinistä tietoa. Imettämistä ei suositella fondaparinuuksihoidon yhteydessä.
Yleiset haittavaikutukset: Anemia, verenvuoto.
Yliannostus: Suosituksia suuremmat Arixtra-annokset saattavat johtaa verenvuotoriskin suurenemiseen. Jos yliannostukseen liittyy verenvuotokomplikaatioita, hoito on lopetettava ja
pääasiallinen syy etsittävä. Sopiva hoito kuten kirurginen vuodon tyrehdyttäminen, verensiirrot, tuoreplasman siirto tai plasmafereesi tulisi aloittaa.
Peruskorvattava reseptilääke 1.10.2005 alkaen.
Pakkaukset ja hinnat 1/2006 alkaen:
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml TOH VMH+alv
10 x 0,5 ml 2,5 mg 75,53 € 112,58 €
20 x 0,5 ml 2,5 mg 151,05 € 213,20 €
Hoitopäiväkustannus potilaalle peruskorvattuna suurimman pakkauskoon mukaan (VOH+alv 1/2006): 2,5 mg 6,20€/päivä.
Lisätiedot: Pharmaca Fennica tai GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9A, 02230 Espoo,
Puh: 010 303030, Fax 010 3030600, www.gsk.fi

*  verrattuna enoksapariiniin
1. Turpie AGG, Bauer KA, Eriksson BI, ym. Arch Int Med 2002; 162: 1833-1840.
2. Walenga JM, Jeske WP, Bara L, ym. Thromb Res 1997; 86: 1-36.
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Vuoden kohokohta

Puheenjohtajalta

Riku Aantaa
riku.aantaa@tyks.fi

Operatiiviset päivät, SAY:n keskeisin vuo-
sittainen tapahtuma, on juuri saatu pää-
tökseen. Vaikka olen jossain määrin jäävi 

kommentoimaan Operatiivisten päivien ohjelmaa, 
saamani palaute oikeuttaa ainakin kiittämään joh-
tokunnan varapuheenjohtajaa Pertti Pereä, jolle 
johtokunnan työnjaon mukaan Operatiivisten päi-
vien ohjelman laatiminen ja näin ollen myös kun-
nia kiitoksista kuuluu.

Tänä vuonna kokeiltiin monta uutta konseptia, 
joista kukin tuntui toimivan hyvin. Positiivista pa-
lautetta sai myös yleiskokoukselle varattu riittävä 
aika. Tätä ei ole syytä tulevaisuudessakaan muut-
taa. Vaikka päivien joka sessio ansaitsisi kommen-
tin, nostan esille vain muutaman omasta mielestä-
ni keskeisen teeman.

Valtaa ja vastuuta

Torstaiaamun SAY:n oman session puheenjohta-
jaksi oli valittu poikkeuksellisesti kirurgi, HUS-
piirin operatiivisen toimialan johtaja Reijo Haapi-
ainen. Hän ihmetteli aamutuimaan järjestetyn toi-
minnanohjaussession suosiota. Anestesiologit ovat 
nähtävästi kuitenkin ymmärtäneet leikkaussalien 
toiminnan järjestelyn merkityksen – olemmehan 
me siellä pääsääntöisesti koko työaikamme.

Meitä huolestuttaa työyksiköidemme kilpailu-
kyky ja laatu, joita ”benchmarkingilla” (vertailu-
analyysi tai esikuva-analyysi) yhä enenevässä mää-
rin mitataan. Anestesiologit ovat jo pitkään olleet 
mukana teho-osastojen benchmarking-toimin-
nassa, ja nyt toimintamalli on leviämässä myös 
leikkaussaleihin. Samalla olemme olleet keskeises-
ti mukana luomassa toiminnanohjausjärjestelmiä, 
jotka auttavat paitsi päivittäisessä johtamisessa 
myös toiminnan tulosten arvioinnissa. Näin ollen 
ei ole ihme, että koko HUS-piirissä leikkaussalien 
johtaminen on annettu anestesiologien käsiin.

Valta ei kuitenkaan tule yksin. Se edellyttää 

myös vastuuta. Ja jotta vastuun voisi kantaa, tu-
lee olla välineet työn tekemiseen ja työn tulosten 
arviointiin. Todistammekin parhaillaan melkois-
ta murrosvaihetta toiminnanohjauksen välineiden 
kehittämisessä. Nyt meidän anestesiologien tulee 
näyttää, että kykenemme kantamaan kokonaisvas-
tuun leikkaussalien toiminnasta, toimimaan aiem-
paa tuottoisammin ja tarjoamaan entistä haasta-
vamman ja miellyttävämmän työympäristön kai-
kille työntekijäryhmille.

Tiede ja tutkimus

Suomen Lääkäriliitto toi taannoin julki huolensa 
lääketieteellisen tutkimuksen tilasta ja tulevaisuu-
desta julkilausuman muodossa. Kun itse luin huo-
lella kaikki Operatiivisille päiville lähetetyt 24 va-
paata esitystä, en voinut olla ihmettelemättä, mistä 
moinen pelko johtuu.

Luettavanani oli toinen toistaan hienompia tut-
kimusoivalluksia, toteutuksia ja uraa uurtavia tu-
loksia. Nuoret tutkijat osaavat myös esittää asiansa. 
Siitä kertoo vapaiden esitysten palkintojen jakami-
sen vaikeus. Tänäkin vuonna noudatettiin hyväk-
si havaittua ja oikeudenmukaista menettelyä: kun-
kin session kaksi puheenjohtajaa arvioi oman ses-
sionsa esitykset.

Arviointiperusteena käytettiin aiheen omape-
räisyyttä, hyödynnettyjen tieteellisten menetelmi-
en tasoa, tulosten merkitystä, esitystapaa ja suul-
lista esitystä. Lopputuloksesta vielä keskusteltiin 
sessioiden puheenjohtajien kesken. Kun maksi-
miyhteispistemäärä oli 5, sai paras vapaa esitelmä 
pisteikseen 4,5 ja kolme seuraavaa 4,3. Loputkin 
esitykset olivat alle pisteen päässä näistä. Tästä on 
vaikea enää parantaa.

Tiukassa kilpailussa palkituiksi tulivat Teijo Saa-
ri, joka sai Acta-palkinnon sekä Ruut Kirla, Mer-
ja Laisalmi ja Heli Leppikangas, joille ojennettiin 
SAY-palkinnot.
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Uutta väriä erikoisalamme tieteen tekemiseen 
tuo ensihoito, sillä parhaan (osajulkaisujen impak-
tifaktoreiden summalla laskettuna) väitöskirjapal-
kinnon sai tänä vuonna Olli Väisäsen ensihoidon 
alan opinnäyte. Nuori tieteenala nostaa päätään 
varsin komealla tavalla.

Verkostoituminen

Kun Operatiivisille päiville osallistui tänä vuonna 
jälleen yli 450 anestesiologia, voi todeta merkittä-
vän osa kaikista maamme anestesiologeista nuo-

rimmasta vanhempiin käyneen vuositapaamises-
saan. Keskeiset tieteen tekijät ohjaajineen oli saa-
tu houkuteltua yhteen keskustelemaan.

Myös ammattiyhdistysaktiiveille oli oma tapaa-
misensa. Kun tähän vielä lisää ammatillisen yhteis-
session kirurgien kanssa ja yhteiset illanvietot, joi-
hin tänä vuonna osallistui kirurgien lisäksi myös 
korvalääkäreitä ja suu- ja leukakirurgeja, voi vähät-
telemättä todeta, että verkostoitumiselle yli erikois-
alojen tarjottiin puitteet, jotka ovat vailla vertaa. 

Turussa 16.11.2006
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