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PuheenjohtajaltaTetraspan®

Hellävarainen HES 130 
plasmankaltaisessa elektrolyyttiliuoksessa 
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Fysiologisesti
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Plasman-
kaltainen

liuos
HES

130/0.42

Tetraspan® 60 mg/ml / 100 mg/ml
Koostumus
1000 ml liuosta sisältää:

poly(0-2-hydroksietyyli)tärkkelys (HES) 60 g/100 g
(Molaarinen substituutio: 0.42)
(Keskimolekyylipaino 130,000 Da)
Natriumkloridi 6,25 g
Kaliumkloridi 0,30 g
Kalsiumkloridiheksahydraatti 0,37 g
Magnesiumheksahydraatti 0,20 g
Natriumasetaattihydraatti 3,27 g
Omenahappo 0,67 g
(= mmol/l: Na+ 140, K+ 4.0, Ca2+ 2.5, Mg2+ 1.0, 
Cl- 118, acetate- 24, malate2- 5) 

Elektrolyyttisisältö mmol/l
Natrium 140
Kalium 4,0
Kalsium 2,5
Magnesium 1,0

Kloridi 118
Asetaatti 24
Malaatti 5,0

pH: 5,6 – 6,4
Teoreettinen osmolariteettti: 286 mOsmol/l

Käyttöaiheet:
Uhkaavan tai ilmeisen hypovolemian ja sokin hoito.

Vasta-aiheet:
– hyperhydraatiotilat, keukoödeema mukaan lukien
– munuaisten toiminnanvajaus, johon liittyy 

oligo- tai anuria
– kallonsisäinen verenvuoto
– hyperkalemia
– vaikea-asteinen hypernatremia tai vaikea-

asteinen hyperkloremia
– yliherkkyys hydroksietyylitärkkelykselle tai jollekin

valmisteen sisältämälle apuaineelle

– vaikeasti heikentynyt maksan toiminta
– kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

Haittavaikutukset:
Hydroksietyylitärkkelys infuusion jälkeen voi ilmetä
eriasteisia anafylaktisia reaktioita. Tästä syystä
tulee kaikkia potilaita, joita hoidetaan tärkkelysin-
fuusiolla, tarkkailla mahdollisten anafylaktisten
reaktioiden ilmenemisen vuoksi. Jos anafylaktinen
reaktio ilmenee Tetraspan infuusio tulee keskeyttää
välittömästi ja ryhtyä normaaleihin hoitotoimiin.

Hematokriitti ja plasman proteiinipitoisuus voivat
laskea johtuen veren laimenemisesta . Suuret hyd-
roksietyyli infuusiomäärät johtavat hyytymistekjöi-
den laimenemisen ja voivat siten vaikuttaa veren
hyytymiseen. Vuotoaika ja PPT voivat pidentyä ja
FVII /vWF kompleksin pienemiseen suuri annosten
jälkeen.

Toistetttaessa HES infuusioita useiden päivien
ajan, erityisesti kun kumulatiiviset annokset ovat
suuria, voi ilmetä kutinaa joka ei reagoi hoitoon.

Tällaista kutinaa voi ilmetä vielä useiden viikkojen
kuluttua hydroksietyylityärkkelysinfuusion jälkeen
ja se voi jatkua kuukausia.

Reseptilääke.
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Priorisointikeskustelun aika SAY:ssä

Hyvät kollegat, monet mielessäni liikku-
neet SAY:n tulevaisuutta koskevat kysy-
mykset kirkastuivat kevätkokouksen ai-

kana, kun pääsin sekä henkilökohtaisissa että vi-
rallisemmissa keskusteluissa vaihtamaan mielipi-
teitä muiden jäsenten kanssa. Uuden yksiön etsin-
täpuuhat Helsingissä ovat pakottaneet miettimään, 
millä tavalla jopa 180 000 euron siirto SAY:n tilil-
tä vaikuttaa toimintaamme. Parhaassa tapaukses-
sa toisen yksiön osto ja siitä seuraava SAY:n käyt-
tötilin saldon pieneneminen 60–70 % parantaa yh-
distyksemme majoitustoiminnan lisäksi muunkin 
toiminnan suunnittelua ja kannustaa pohtimaan, 
mikä on jäsenistöllemme tärkeää. 

Toinen yksiö ei ole ainoa budjettistrategiaa 
muuttava menoerä lähivuosina. Yhteiskunta ja 
työelämän säännöt ovat muuttuneet. Tieteelliseen 
yhdistystoimintaan on entistä hankalampaa löytää 
keskeisiä luottamushenkilöitä ilman että tehtävän 
hoitoon tarvittavan virkavapaan aiheuttama pal-
kan menetys kompensoidaan. Käymieni keskus-
telujen pohjalta olen ymmärtänyt, että kuluneina 
vuosikymmeninä ainakin yliopistosairaaloissa on 
pidetty sallittuna ja jopa suositeltavana tieteellisten 
erikoisalayhdistysten tehtävien hoitoa myös virka-
aikana. Nyt sen sijaan katsotaan, että virka-aika tu-
lee käyttää siihen potilastyöhön ja hallintoon, jos-
ta kuukausipalkka maksetaan. Tutkimustyö kuu-
luu EVO-jaksoille ja muut harrastukset vapaa-ajal-
le. Koulutustapahtumien luentopalkkioiden tulee 
olla sitä tasoa, että luennoitsija on valmis valmiste-
lemaan luennot vapaa-aikanaan. Täten SAY:n pitää 
varautua budjeteissaan Operatiivisten päivien ja 
muiden koulutustilaisuuksien luentopalkkioiden 
nostamiseen Suomen Lääkäriliiton suosittelemalle 
tasolle, Finnanestin toimituskunnalle tulee korva-

ta virkavapaan aiheuttama palkan menetys, ja tule-
vaisuuden luottamushenkilöt odottanevat kokous-
palkkioita korvauksena menetetystä vapaa-ajasta. 

Kevätkokouksessa sain vastauksen edellisel-
lä puheenjohtajan palstalla esittämääni kysymyk-
seen: SAY:n matka-apurahat eivät kiinnosta pie-
nuutensa vuoksi. Kun apuraha ei kata kongressi-
matkan kaikkia kuluja, moni kollega pitää pyyntöä 
matkakertomuksesta Finnanestiin kohtuuttoma-
na. SAY:n apurahat ovat olleet melko vaatimatto-
mia – 500–2000 euroa – jos kohta verottomia ja 
luentopalkkiot enemmän nimellisiä, mutta vastaa-
vasti koulutuksistamme perityt maksut ovat olleet 
jäsenillemme edullisia, ellen taas sanoisi nimel-
lisiä. Yöpymismaksut Sandelsinkadulla ovat hä-
din tuskin kattaneet huoneistosta SAY:lle syntyvät 
kustannukset. Olemme panostaneet verottomiin 
kulukorvauksiin ja pitäneet veronalaiset palkki-
ot matalina. Kilpailussa parhaista luennoitsijoista 
koulutustilaisuuksiimme ja parhaista kirjoittajista 
Finnanestiin palkitsemiskäytäntöjä saattaa olla ai-
heellista muuttaa. Suuremmat menot edellyttävät 
enemmän tuloja. On aika avata jäsenistön keskus-
telu prioriteeteista realiteetit tunnustaen. 

Anestesiologien Maailmanjärjestö WFSA pyr-
kii jakamaan anestesiologien käytössä olevia ta-
loudellisia ja tiedollisia resursseja kehittyneiden ja 
kehittyvien maiden kesken. Osallistumalla Anes-
tesiologien Maailmankongressiin edistät tätä työ-
tä ja maailman anestesiologien verkottumista. SAY 
järjestää ryhmämatkan seuraavaan Anestesiolo-
gien Maailmankongressiin Buenos Airesissa maa-
liskuussa 2012. Löydät tietoa matkasta tästä Finna-
nestista. 

Vancouverissa 22.5.2011




