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PuheenjohtajaltaTetraspan®

Hellävarainen HES 130 
plasmankaltaisessa elektrolyyttiliuoksessa 
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Fysiologisesti
balansoitu

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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SAY:ssä ja SSAI:ssä tapahtuu tänäkin vuonna

Hyvät kollegat, SSAI:n hallitus kokoon-
tui tammikuun puolivälissä Norrtäljessä 
Ruotsissa. Pari päivää myöhemmin jär-

jestettiin SAY:n alajaosten ja johtokunnan edusta-
jien yhteiskokous. 

Norjalainen Eldar Søreide aloitti viimeisen pu-
heenjohtajavuotensa SSAI:ssa, kuten myös ruotsa-
lainen Sigga Kalman pääsihteerinä. Uudet SSAI:n 
vetäjät valitaan Bergenissä kesäkuun kongressin 
yhteydessä pidettävässä yleiskokouksessa. Alle-
kirjoittanut luopuu paikastaan SSAI:n hallitukses-
sa jättäessään SAY:n puheenjohtajan tehtävät en-
si marraskuussa. SSAI:n rahastonhoitajana ja siten 
hallituksen jäsenenä jatkaa Tom Silfvast. Jatkuvuu-
den turvaamiseksi olisi hienoa, jos SAY:n jäsenis-
tön edustaja SSAI:n hallituksessa, Riikka Taka-
la Turusta voisi jatkaa tehtävässään aina elokuus-
sa 2013 Turussa järjestettävään SSAI-kongressiin 
saakka.

Ensi kesän SSAI-kongressi Bergenissä järjeste-
tään Göteborgissa 2007 alkaneen käytännön mu-
kaisesti SSAI:n ja Norjan Anestesiologiyhdistyk-
sen NAF:n yhteistyönä. Tämä merkitsee velvolli-
suuksien jakamisen lisäksi sitä, että kongressin tu-
los jaetaan tasan SSAI:n ja NAF:n kesken. Samal-
la tavalla tullaan toimimaan vuonna 2013 Turun 
kongressin suhteen: puolet kongressin tuloksesta 
jää SAY:lle. Näinä aikoina, kun sponsorit ovat huo-
mattavasti aikaisempaa harvemmassa, asian talou-
dellista merkitystä SAY:lle ei voi väheksyä. Osal-
listumalla aktiivisesti Bergenin kongressiin voim-
me epäsuorasti vahvistaa SAY:n talousnäkymiä 
samalla, kun nautimme korkeatasoisesta kong-
ressista, norjalaisesta vieraanvaraisuudesta ja hen-
keäsalpaavista maisemista. Kongressin teema ”Pa-
tient Safety through Audit and Simulation” on ajan 
hermolla niin anestesian ja perioperatiivisen lää-

ketieteen, tehohoitolääketieteen, kriittisesti sairai-
den ensihoidon kuin kivunhoidon suhteen. Kaikki 
Bergenin kongressista 15.–17.6. löytyy osoitteesta 
www.ssai2011.com. 

SSAI:n yhden tai kahden vuoden pituiset kou-
lutusohjelmat pyörivät täydellä teholla, ja niitä täy-
dentämään suunnitellaan parin päivän pituisia 
”SSAI Endorsed” koulutustapahtumia niiltä eri-
koisalamme alueilta, joilla ei ole pitempää varsi-
naiseen tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. 
Tällaisia alueita ovat mm. neuroanestesia, periope-
ratiivinen lääketiede ja preoperatiivinen arvioin-
ti, opetustaidot ja johtaminen. Kurssien käytän-
nön järjestelyjä helpottamaan pyritään perusta-
maan yhteinen sihteeristö, jolloin kouluttajat voi-
vat keskittyä kouluttamaan. Tiedon jakamisen li-
säksi koulutusohjelmien avulla pyritään tukemaan 
erityisosaajien verkottumista Pohjoismaissa, mikä 
helpottaa kansalliset rajat ylittävien tutkimushank-
keiden käynnistämistä ja pohjoismaisten aneste-
siologien ja tehohoitolääkärien voimien yhdistä-
mistä, jotta pohjoismainen anestesiologia ja teho-
hoito saavat Euroopassa jalansijaa väestömääräl-
tään suurten valtioiden rinnalla. SSAI:n Research 
Committee jakaa apurahoja pohjoismaisiin mo-
nikeskustutkimuksiin. Hakuaikaa on toukokuul-
le 2011 saakka, ja lisätietoja löydätte SSAI:n net-
tisivuilta.

SAY:n alajaoskokouksessa päätettiin, että SAY:n 
sisällä toimii jatkossa jaoksia alajaosten sijaan ja li-
säksi juniori- ja seniorikillat. Uusin jaoksista on 
viime marraskuussa Operatiivisilla päivillä perus-
tettu regionaalisen anestesian jaos. Kaikilla jaok-
silla on puheenjohtaja ja sihteeri sekä keskimäärin 
kolme muuta johtokunnan jäsentä. Jaokset ja killat 
huolehtivat SAY:n nettisivuilta löytyvien jaosten ja 
kiltojen sivustojen päivityksistä. Nettisivuilta löy-
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tyvät puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot ja 
mm. ohjeet, kuinka jaoksen jäseneksi liitytään. Ja-
okset nimeävät alansa asiantuntijoita, jotka ilmoi-
tetaan viranomaisille, ja ottavat osaa oman erityis-
osaamisensa puitteissa SAY:ltä pyydettyjen lau-
suntojen laatimiseen. Jaokset järjestävät koulutus-
ta Operatiivisille päiville ja yhteistyössä yritysten 
kanssa tai itsenäisesti muina ajankohtina. SAY:n 
varapuheenjohtaja koordinoi koulutuksia päällek-
käisyyksien estämiseksi, ja kaikista koulutuksista 
ilmoitetaan Finnanestin koulutuskalenterissa. SAY 
myöntää jaoksille varoja vuosittain niiden laati-

man toimintasuunnitelman ja budjetin perusteel-
la. Edellytyksenä SAY:n myöntämälle rahoitukselle 
on tammikuisessa kokouksessa jaetun SAY:n jaos-
ten toimintaohjeiston noudattaminen. 

Uusien toimintatapojen myötä yhdistystemme 
nettisivuja www.say.fi ja www.ssai.info on päivi-
tetty ja laajennettu. Tutustukaa sivuihin rauhassa, 
niin löydätte paljon uutta. Virkeää vuotta 2011 kai-
kille jäsenillemme. 

Helsingissä 23.1.2011

Johanna Sarvela




