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Käyttäkää puuduteampulleja!

Kirje toimitukselle

Matti Reinikainen ja työryhmä rapor-
toi Finnanest-lehdessä 2/2007 otsikol-
la “Anna korkin kuivua jos kastelet sen 

pirtulla” etanolin haihtumisesta pirtusuihkauksen 
jälkeen puuduteainepullon korkin pinnalta (1).

Teksti alkaa: “Spinaalipuudutuksessa käytettävä 
bupivakaiiniliuos otetaan usein neulan avulla puu-
dutusruiskuun kumikorkilla suljetusta puuduteai-
nepullosta.” Tekstin lopussa todetaan aivan oikein, 
että on aiheellista välttää etanolin injisoimista spi-
naalipuudutuksen yhteydessä. Kuitenkin koko ky-
symyksen asettelu on tarpeeton. Kumikorkilla sul-
jettua puudutepulloa ei ole syytä käyttää spinaali-
puudutuksessa oli korkin pinta pyyhitty spriillä tai 
ei.

Kumikorkilla suljettu puudutepullo tarkoitta-
nee Bicain® 5 mg/ml injektionestettä. Tämän val-
misteen indikaationa ovat vain: paikallis-, johto- ja 
epiduraalipuudutukset. Spinaalipuudutus (intrate-
kaalipuudutus) on indikaationa ainoastaan Bicain® 
spinal 5mg/ml ja Bicain® pond spinal 5 mg/ml la-
siampulleissa sekä Naropin® ja Chirocaine® muo-
viampulleissa.

Spinaalipuudutuksessa tulee käyttää valmistet-
ta, joka ei sisällä säilöntäaineita ja on tarkoitettu 
ainoastaan kertakäyttöön. Lagenulassa oleva Bi-
cain® täyttää kyllä nämä vaatimukset. Pharmaca 
Fennicassa on puudutteista seuraava teksti: ”Injek-
tioneste on käytettävä välittömästi injektiopullon 
tai ampullin avaamisen jälkeen. Ylijäämä on hävi-
tettävä.” Samasta pullosta ei siis missään tapauk-

sessa tule ottaa puudutetta useammalle potilaalle. 
Kertakäyttöisenä Bicain® spinalin ja Bicain® 5 mg/
ml:n välinen hintaero on mitätön, joten se ei voi 
olla syynä lagenuloiden käyttöön spinaalipuudu-
tuksessa vastoin indikaatioita.

Toivoaksemme lagenulan käyttö ei ole yleinen 
tapa, vaan spinaalipuudutuksessa käytetään vain 
siihen tarkoitukseen valmistettuja lasi- ja muovi-
ampulleja. Puudute vedetään ruiskuun suodatin-
neulan kautta.

Opaskirjassa: Korkeila ”Puudutus ja kivun hoi-
to” v:lta 1990, Tuominen ”Puudutus ja kivun hoi-
to” v:lta 1996, ja “Puudutusopas” 2006 ei ole erik-
seen mainittu, voiko käyttää lagenulaa, mutta kai-
kissa näissä painoksissa on kuva steriilistä spinaali-
pöydästä, jossa on puuduteampulli (lasia tai muo-
via), ei lagenuloita.

Anestesiologian ja tehohoidon oppikirjas-
sa asiasta ei ole erikseen mainintaa, mutta teksti 
pitänee lisätä seuraavaan painokseen.            
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