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PuheenjohtajaltaTetraspan®

Hellävarainen HES 130 
plasmankaltaisessa elektrolyyttiliuoksessa 
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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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Uusi toimintavuosi ja uudet haasteet

Yhdistyksemme toimintavuosi ja tilikausi 
2009–10 päättyivät syyskuun lopussa. Ti-
lin- ja toiminnantarkastajat ovat esittäneet 

raporttinsa. Päättyneen tilikauden tulos jäi runsaat 
20 000 euroa tappiolliseksi, kun sekä koulutusta-
pahtumiemme ja Finnanestin positiivinen tulos 
oli hieman heikentynyt samalla, kun apurahoja oli 
myönnetty vähintään edellisen tilikauden tapaan. 
Mikään talouskriisi ei ole vielä lähelläkään, mut-
ta ajan merkkejä on luettava niin, että toimintaam-
me on suunniteltava kiinteästi talousasiat muista-
en, jotta voimme tulevaisuudessakin tarjota jäse-
nistöllemme vähintään kaikki ne edut kuin tällä 
hetkellä. 

Helsingissä työ-, koulutus- tai vapaa-ajan asi-
oissa vierailevia anestesiologeja yhdistyksem-
me muistaa jatkossa yhä paremmin. Vuosikoko-
us päätti, että yhdistyksemme jäsenten käyttöön 
hankitaan toinen yksiö Helsingistä Sandelsinka-
dun yksiön varausasteen oltua edelleen korkea. 
Tämä päätös noudattaa jäsenistömme enemmis-
tön tänä syksynä toteutetussa Webropol-kyselys-
sä ilmaisemaa tahtoa. Kun johtokunta on löytänyt 
sopivan edullisen, riittävän hyväkuntoisen ja sopi-
vassa kaupunginosassa sijaitsevan huoneiston, si-
joitamme merkittävän osan nyt matalariskisiin si-
joitusinstrumentteihin kiinnitetystä varallisuudes-
tamme yksiöön. Kun meillä on käytössämme kaksi 
yksiötä, voimme harkita toisen huoneiston vuok-
raamista pitemmiksi jaksoiksi ja pitää toisen yksi-
ön ensisijaisesti 1–3 yötä majapaikkaa Helsingissä 
tarvitsevien kollegoitten käytössä.

Tänä vuonna ei johtokunnan jäsenistä yksikään 

ollut erovuorossa, mikä merkitsisi suurta vaihdos-
ta johtokunnan jäsenissä marraskuussa 2011. Kos-
ka johtokunnan tehokas työskentely edellyttää jat-
kuvasti riittävää substanssiasiantuntemusta, toi-
vomme yhden johtokunnan nykyisistä jäsenistä 
voivan työskennellä kolmen vuoden asemesta nel-
jä vuotta, jolloin vähitellen päästäisiin siihen, et-
tä joka vuosi keskimäärin kolmasosa johtokunnan 
jäsenistä olisi erovuorossa. Toivon myös sitä, että 
marraskuussa 2011 Tampere saa jälleen edustajan 
johtokuntaan.

Finnanestin päätoimittajana SAY:n perintei-
den mukaisesti kolme vuotta uurastanut Johan-
na Tuukkanen julkaisee näillä näkymin viimeisen 
”Päätoimittajalta”-palstansa tässä numerossa. Ha-
luan kiittää Johannaa hienosta työstä niin Finna-
nestin toimituksen johdossa kuin johtokunnas-
sa. Finnanestin numerot ovat olleet täynnä toinen 
toistaan mielenkiintoisempia juttuja, joita toimitus 
ja jäsenistömme ovat Johannan ohjauksessa tuot-
taneet esimerkillisellä innostuksella. Samalla toi-
votan Finnanestin uuden päätoimittajan dosentti 
Ritva Jokelan HYKS:n Naistenklinikalta sydämel-
lisesti tervetulleeksi mukaan johtokuntatyöskente-
lyyn. Jatkamme hommia johtokunnan ja alajaos-
ten edustajien yhteiskokouksella 18.1.2011. Muka-
na on myös uusi regionaalisen anestesian alajaos, 
jonka toimintasuunnitelmista saatte lisätietoja pu-
heenjohtajalta Mikko Pitkäseltä Ortonista. Kevät-
kokous järjestetään yhteistyössä kirurgien kanssa 
Hämeenlinnassa 19.–20.5.2011. 

Helsingissä, 1.12.2010




