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 ` ulkomaisten ohjeiden mukaan 
ennen potilaiden puuduttamista 
ultra ääniavusteisesti anestesialääkä-
rin tulisi saada harjoitusta ultraääni-
laitteen ja puudutusneulan yhteiskäy-
töstä (2-10). Tätä varten on olemassa 
erilaisia malleja, joita on käytetty 
laitteiden kehitykseen ja radiologien 
sekä anestesialääkärien harjoitte-
luun, esimerkiksi mm. kaupallinen 
Blue Phantom (11), liivatemalleja ja 
sika- sekä ihmisruumiita (12–13). 
Kaikilla näillä on hyvät (oikea tuntuma 
ja näkymät) ja huonot (korkea hinta, 
huono saatavuus, helppo pilaantu-
vuus) puolensa.

Vuonna 1995 esiteltiin helppo ja 
halpa malli (1), joka voidaan tehdä 
omassa keittiössä. Sekoite koostuu 
liivatteesta ja psylliumista eli rata-
mon jauhetuista siemenistä, jolloin 
malli on kaikuominaisuuksiltaan ku-
doksen kaltainen, läpinäkymätön ja 
neula käyttäytyy kuten kudoksessa. 
Vegaaniversion voi tehdä agarista. 
Nämä tarvikkeet löytyvät lähikaupan 
leivontahyllystä. Näiden lisäksi tar-
vitaan maalikohteita, joina voidaan 
käyttää mm. makaronia, spagettia, 
oliiveja, nestetäyteisiä käsineiden 
sormia tms. Vain mieli kuvitus on 
rajana. Malli soveltuu hyvin neula-
anturikoordinaation parantamiseen 
puudutus- ja keskuslaskimokatetrin 
laittoharjoittelua varten. Saman-
kaltaisen kanylointimallin teosta 

löytyy video YouTube-palvelusta (14). 
Myös tavallisesta kiinteästä tofusta 
(lähikaupasta 250 g 1,80 €) voidaan 
tehdä nopeasti yksinkertainen 
harjoitusmalli työntämällä sen sisään 
spagettia, neuloja, letkuja yms.

Ohessa kuvia tositoimista. 
Videoita löytyy dropbox-tililtäni 
(15) (Internet Explorer 7 ei soita 
niitä, käytä nykyaikaista selainta). 
Liivatetta pistellessä puudutusneulat 
kannattaa täyttää nesteellä, jotta 
ilma-artefaktaa tulisi vähemmän. 
Tällöin neulan tai letkun kannassa 
kannattaa pitää takaiskuventtiiliä. 
Säilymisen kannalta liivatteen (ja 
myös tofumallin) pinnalle kannattaa 
laittaa esim. käsihuuhdetta, mutta 
tällöin anturi pitää suojata suojapus-
silla, koska etanoli tuhoaa sen. 
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TEE-SE-ITSE 
uLTRAääNIPuuduTuSSIMuLAATTORI

>>

Tämän helpon ja halvan tee-se-itse mallin kuka vain voi 
tehdä kotona puudutus- tai kanylointiharjoituksia varten.

370  Finnanest

www.bluephantom.com
www.youtube.com/watch?v=u9_1md1f-NM
www.youtube.com/watch?v=u9_1md1f-NM
https://www.dropbox.com/sh/<00AD>uppvvgowp47tc78/GKoCLGaLQ9
https://www.dropbox.com/sh/<00AD>uppvvgowp47tc78/GKoCLGaLQ9


valmistusohje

Tarvikkeet
 � astia liivatteelle  

(esim. kannellinen jäätelöastia)
 � kulho
 � vatkain tai sauvasekoitin
 � astiat kylmälle ja kuumalle vedelle (esim. 

keittiön altaat)
 � 750 ml kiehuvaa vettä
 � 60 g liivatetta
 � 30 g psylliumia

Aineiden määriä voidaan vaihdella pitäytyen 
näissä suhteissa. Kohteiksi voidaan valita mm. 
spagettia, makaronia, vesitäytteisiä ilmapal-
loja (esim. taikurin ilmapalloja), keksin paloja, 
koiran ruokaa yms. Lisäksi sekaan kannattaa 
lisätä esim. formaliinia (12) tai Neo-Amiseptia 
säilyvyyden parantamiseksi.

Sekoita liivate ja psyllium, lisää kiehuva vesi 
ja sekoita tehokkaasti noin minuutin ajan. Kaada 
seos jäätelöastiaan pienissä erissä asettaen 
maalikohteet hieman jähmettyneen kerroksen 
pinnalle ja peittäen ne uudella kerroksella. 
Pidä malliastia kylmävesialtaassa, jolloin liivate 
jähmettyy ripeämmin ja säilytä sekoitusastia 
kuumavesialtaassa, jotta pienissä erissä lisättä-
vä liivateseos pysyisi juoksevana. Aseta pinnalle 
voi esim. e.m. sekoitteessa uitettu harsoliina 
lisäämään pinnan kestävyyttä.

Anna valmiin mallin jähmettyä ja säilytä se 
jääkaapissa. Säilöntäaineeton liivate alkoi haista 
kahden viikon kuluttua, joten en voi luvata 
tämän pidempää säilytysaikaa säilöntäaineelli-
sellekaan liivateseokselle.

Liivatesekoitteet kylmä- ja kuumavesialtaissa.

Tarvikkeet.
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hinnat

 � Liivate 60 g 1,70 €
 � psyllium 60 g 2,20 € (tähän annokseen 30 g, 1,10 €)
 � astia ja maalikohteet (sen mukaan, mitä kaapista löytyy)

 Ilma-artefakta. Makaroni liivatteessa.

Neula ja makroni liivatteessa. Neula, ”suoni” ja ”pleksus”.
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