
Julkaisija
Suomen Anestesiologiyhdistys ry (SAY)

Lukijat
Suomen anestesia-, teho-, ensihoito- ja 
kipu lääkärit, leikkaus- ja teho-osastojen 
henkilökunta. Postitetaan lääketieteellisiin 
kirjastoihin. Sisältyy SAY ry:n jäsen-
maksuun.

Levikki
1 400 kpl

Ilmoitusehdot
Ilmoitukset ovat nelivärisiä. Hinnat 
edellyttävät paino valmiin cmyk/pdf-
tiedoston. Maksuehdot: 14 pv netto. 
Mahdolliset väri erottelu- ja repro työt 
laskutetaan erikseen.

Reklamaatiot
Ilmoitusten painoasua koskevat 
muistutukset on tehtävä kirjallisesti 
14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Tekniset tiedot
 � LAAJUUS: 80–100 sivua + kannet
 � ILMESTYY: 5 kertaa vuodessa
 � VÄRISYYS: 4/4
 � KOKO: 208 x 276 mm
 � KUVIEN VÄRIPROFIILI: Coated FOGRA 39
 � TAITTO: Oy Graaf Ab
 � PAINO: Grano Oy
 � SIDONTA: liimasidonta
 � PAINOMENETELMÄ: offset, arkkipaino
 � AINEISTOVAATIMUKSET:  

painovalmis aineisto pdf-tiedostona 
kuvat cmyk-muodossa (kts. profiili yllä)

Aineistopäivämäärät

Nro Aineistot Ilmestyy

1/2022 10.1. 23.2.

2/2022 7.3. 27.4.

3/2022 27.4. 15.6.

4/2022 9.9. 26.10

5/2022 11.11. 28.12.

Ilmoitushinnat

Vuosisopimuksella  
yhden ilmoituksen hinnat

I-kansi 3 400 €

II-kansi 2 350 €

III-kansi 2 350 €

IV-kansi 3 000 €

1/1 sivu 1 250 €

1/2 sivu 1 100 €

Kertailmoitushinnat

1/1 sivu 1 450 €

1/2 sivu 1 200 €

Yhteystiedot
 � VARAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT: 

 
 

 � AINEISTO:  
päätoimittaja Maija Kaukonen,  
paatoimittaja@say.fi 
puh. 045 1243 153

 � PANKKIYHTEYS (SAY ry):  
NDEAFIHH (Nordea)  
FI26 1247 3000 0827 71

 � Y-tunnus: 1490951-4

Mediatiedot 2022

II- ja III-kansi
1/1 sivu
208 x 276 mm

1/2 sivu, vaaka
208 x 138 mm

IV-kansi
208 x 246 mm

I-kansi 
147 x 276 mm

Ilmoituskoot
(leveys x korkeus)

1/2 sivu, pysty
104 x 276 mm

Muista 3 mm leikkausvarat 
ja kohdistusmerkit
(todellinen koko + 6 mm 
kumpaankin suuntaan)

Operatiiviset päivät

Patient blood 

management

Yhden keuhkon 

ventilaatio

Ukonhattumyrkytys

RUKA 16.–18.3.

Say Sky

2022
Kaamos kaatuu

Takipril®
Hyperbaarinen

prilokaiinihydrokloridi

lyhytkirurgisiin toimenpiteisiin

Spinaalipuudutukseen aikuisille

20 mg/ml injektioneste

Takipril 20 mg/ml injektioneste, liuos.

Vaikuttava aine: Prilokaiini. Käyttöaihe: Aikuisten spinaalipuudutukseen lyhytaikaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Annostus ja antotapa: 

Annostus tulee määrittää yksilöllisesti. Vain spinaalipuudutukseen. Puudutuksen saa antaa vain sen antamiseen perehtynyt hoitohenkilöstö, jolla 

on tarvittavat tiedot ja kokemus spinaalipuudutuksen antamisesta (tai tällaisen hoitohenkilöstön ohjauksessa). Vain sairaalakäyttöön. Varoitukset 

ja käyttöön liittyvät toimenpiteet: Vastaava lääkäri vastaa toimenpiteistä, joita tarvitaan intravaskulaarisen injektion välttämiseksi. Lääkärin tulee 

myös tietää, kuinka tunnistetaan ja hoidetaan haittavaikutuksia, systeemistä toksisuutta ja muita komplikaatiota. Käyttö lopetettava välittömästi, 

jos havaitaan akuutin systeemisen toksisuuden tai täydellisen spinaaliblokin merkkejä. Potilaita seurattava vakavien haittavaikutusten vaaran 

vähentämiseksi. Luotettavan laskimoyhteyden varmistaminen suositeltavaa. Valtimopaine voi alentua ja sydämen syketiheys hidastua. Suuren riskin 

potilaiden yleistilaa pyrittävä parantamaan ennen toimenpidettä. Iäkkäillä ja raskauden loppuvaiheessa annoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 

Vasta-aiheet: Yliherkkyys prilokaiinihydrokloridille, muille amidirakenteisille paikallispuudutteille tai lääkevalmisteen apuaineille, vaikeat sydämen 

johtumishäiriöit, vaikea anemia, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen ja hypovoleeminen sokki, synnynnäinen tai hankittu 

methemoglobinemia, samanaikainen antikoagulaatiohoito, yleiset ja spesifit subaraknoidaalianestesian tekniikkaan liittyvät vasta-aiheet. Ei lapsille 

ja nuorille eikä suonensisäisesti. Raskaus ja imetys: Voidaan antaa raskauden aikana vain, kun käyttö on ehdottoman välttämätöntä. Käyttöä 

paraservikaali- tai häpyalueen puudutukseen tulisi välttää.  Jos antaminen on tarpeen imetyksen aikana, rintaruokintaa voi jatkaa noin 24 tuntia 

hoidon jälkeen. Yhteisvaikutukset: Voi potentoida muiden methemoglobinemiaa aiheuttavien lääkkeiden (esim. sulfonamidit, malarialääkkeet, 

natriumnitroprussidi ja nitroglyseriini) aikaansaamaa methemoglobinemiaa. Haittavaikutukset voivat summautua, jos käytetään samanaikaisesti 

prilokaiinia ja muitapaikallispuudutteita tai lääkkeitä, jotka muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan prilokaiinia. Eri paikallispuudutteiden 

yhdistäminen aiheuttaa lisää vaikutuksia, jotka vaikuttavat sydän- ja verenkiertojärjestelmään ja keskushermostoon. Haittavaikutukset: Hyvin 

yleiset: Hypotensio, pahoinvointi. Yleiset: tuntohäiriöt, huimaus, oksentelu. Harvinaiset ja vakavat: korkea tai totaali spinaalibokki, hermovauriot, 

anafylaktinen reaktio, keskushermostotoksisuuden oireet. Lisätietoja valmisteyhteenvedosta. Pakkaukset ja hinnat: 10x5ml lasiampulli. 75 € 

(TOH ilman ALV). Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja B. Braun Medical Oy, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki, puh. 020 1772 701, www.bbraun.fi. 

Perustuu 26.10.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 01-2021
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TEEMA  

Ensihoito

HELPOTTAA VAJAATOIMINTAISEN SYDÄMEN HOIDON HAASTEISSA

SIMDAX® on ainoa inodilaattori2,3, joka tarjoaa pitkäkestoisia 

hemodynaamisia etuja3–10 ja oireiden hallintaa3–5,11,12 akuuttia 

sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille, jotka tarvitsevat 

inotrooppista hoitoa.

Viitteet:  1. Nieminen MS ym. Eur Heart J Suppl. 2017;19(suppl C); C15–C21. 

2. Papp Z ym. Int J Cardiol. 2012; 159:82–87. 3. Nieminen MS ym. Heart Lung 

Vessel. 2013;5(4):227–245. 4. Follath ym. Lancet. 2002;360:196–202.  5. Slawsky ym. 

Circula tion. 2000;102:2 222–2 227. 6. Nieminen ym. J Am Coll Cardiol. 2000;36:1 

903–1 912.  7. Kivikko ym. Circulation. 2003;107:81–86.  8. Lilleberg ym. Eur J Heart 

Fail. 2007;9:75–82.  9. Lilleberg ym. Eur Heart J. 1998; 19:660–668.  10. Ukkonen ym. 

Clin Pharmacol Ther. 2000;68:522–531.  11. Mebazaa ym. JAMA. 2007;297:1 883–1 

891.  12. Packer ym. JACC Heart Fail. 2013;1(2):103–111.

SIMDAX® 
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Takipril®
Hyperbaarinen

prilokaiinihydrokloridi

lyhytkirurgisiin toimenpiteisiin

Spinaalipuudutukseen aikuisille

20 mg/ml injektioneste

Takipril 20 mg/ml injektioneste, liuos.

Vaikuttava aine: Prilokaiini. Käyttöaihe: Aikuisten spinaalipuudutukseen lyhytaikaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Annostus ja antotapa: 

Annostus tulee määrittää yksilöllisesti. Vain spinaalipuudutukseen. Puudutuksen saa antaa vain sen antamiseen perehtynyt hoitohenkilöstö, jolla 

on tarvittavat tiedot ja kokemus spinaalipuudutuksen antamisesta (tai tällaisen hoitohenkilöstön ohjauksessa). Vain sairaalakäyttöön. Varoitukset 

ja käyttöön liittyvät toimenpiteet: Vastaava lääkäri vastaa toimenpiteistä, joita tarvitaan intravaskulaarisen injektion välttämiseksi. Lääkärin tulee 

myös tietää, kuinka tunnistetaan ja hoidetaan haittavaikutuksia, systeemistä toksisuutta ja muita komplikaatiota. Käyttö lopetettava välittömästi, 

jos havaitaan akuutin systeemisen toksisuuden tai täydellisen spinaaliblokin merkkejä. Potilaita seurattava vakavien haittavaikutusten vaaran 

vähentämiseksi. Luotettavan laskimoyhteyden varmistaminen suositeltavaa. Valtimopaine voi alentua ja sydämen syketiheys hidastua. Suuren riskin 

potilaiden yleistilaa pyrittävä parantamaan ennen toimenpidettä. Iäkkäillä ja raskauden loppuvaiheessa annoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 

Vasta-aiheet: Yliherkkyys prilokaiinihydrokloridille, muille amidirakenteisille paikallispuudutteille tai lääkevalmisteen apuaineille, vaikeat sydämen 

johtumishäiriöit, vaikea anemia, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen ja hypovoleeminen sokki, synnynnäinen tai hankittu 

methemoglobinemia, samanaikainen antikoagulaatiohoito, yleiset ja spesifit subaraknoidaalianestesian tekniikkaan liittyvät vasta-aiheet. Ei lapsille 

ja nuorille eikä suonensisäisesti. Raskaus ja imetys: Voidaan antaa raskauden aikana vain, kun käyttö on ehdottoman välttämätöntä. Käyttöä 

paraservikaali- tai häpyalueen puudutukseen tulisi välttää.  Jos antaminen on tarpeen imetyksen aikana, rintaruokintaa voi jatkaa noin 24 tuntia 

hoidon jälkeen. Yhteisvaikutukset: Voi potentoida muiden methemoglobinemiaa aiheuttavien lääkkeiden (esim. sulfonamidit, malarialääkkeet, 

natriumnitroprussidi ja nitroglyseriini) aikaansaamaa methemoglobinemiaa. Haittavaikutukset voivat summautua, jos käytetään samanaikaisesti 

prilokaiinia ja muitapaikallispuudutteita tai lääkkeitä, jotka muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan prilokaiinia. Eri paikallispuudutteiden 

yhdistäminen aiheuttaa lisää vaikutuksia, jotka vaikuttavat sydän- ja verenkiertojärjestelmään ja keskushermostoon. Haittavaikutukset: Hyvin 

yleiset: Hypotensio, pahoinvointi. Yleiset: tuntohäiriöt, huimaus, oksentelu. Harvinaiset ja vakavat: korkea tai totaali spinaalibokki, hermovauriot, 

anafylaktinen reaktio, keskushermostotoksisuuden oireet. Lisätietoja valmisteyhteenvedosta. Pakkaukset ja hinnat: 10x5ml lasiampulli. 75 € 

(TOH ilman ALV). Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja B. Braun Medical Oy, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki, puh. 020 1772 701, www.bbraun.fi. 

Perustuu 26.10.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 01-2021
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ENNUSTETTAVA, TÄYDELLINEN JA NOPEA

HERMO-LIHASSALPAUKSEN KUMOAMINEN

Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. FI-XBR-00013 8-2020

www.msd.fi  •  www.parempaaelamaa.fi

BRIDION®, 100 mg/ml sugammadeksinatriumia, injektioneste, liuos. 

Käyttöaiheet: Rokuronin tai vekuronin hermo-lihasliitosta salpaavan vaikutuksen kumoaminen. 2–17-vuotiaille BRIDIONia suositellaan ainoastaan rokuronilla aiheu-

tetun salpauksen tavalliseen kumoamiseen. Annostus: BRIDIONia tulee annostella ainoastaan anestesialääkärin toimesta/valvonnassa. Hermo-lihassalpauksesta pa-

lautumisen seuraamiseen suositellaan asianmukaisen seurantamenetelmän käyttöä. BRIDIONin suositeltu annos riippuu kumottavan hermo-lihassalpauksen voi-

makkuudesta, ei annetusta anestesiasta. Aikuiset: Tavallinen kumoaminen: BRIDION-annosta 4 mg/kg suositellaan, jos rokuronin tai vekuronin salpausvaikutuksesta 

toipuminen on saavuttanut vähintään PTC-lukeman 1–2. Tällöin ajan mediaani T4 / T1-suhteen palautumiseen arvoon 0,9 on noin 3 minuuttia. BRIDION-annosta 2 

mg/kg suositellaan, jos spontaania palautumista on tapahtunut vähintään T2-supistusvasteen palautumiseen asti. Tällöin ajan mediaani T4 / T1-suhteen palautumi-

sessa arvoon 0,9 on noin 2 minuuttia. Rokuronin salpausvaikutuksen välitön kumoaminen: Jos kliininen tila edellyttää rokuronin annon jälkeen sen vaikutuksen 

välitöntä kumoamista, suositellaan BRIDION-annosta 16 mg/kg. Kun boluksena annetun rokuroniannoksen 1,2 mg/kg jälkeen annetaan 3 minuuttia myöhemmin 

16 mg/kg BRIDIONia, ajan mediaanin T4 / T1-suhteen palautumisessa arvoon 0,9 on noin 1,5 minuuttia. Lapset ja nuoret: Rokuronin salpausvaikutuksen tavalliseen 

kumoamiseen siitä, kun T2-supistusvaste ilmaantuu uudelleen, suositellaan lapsille ja nuorille (2–17-vuotiaille) sugammadeksiannostusta 2 mg/kg. Muita tavallisia 

vaikutuksen kumoamistilanteita ei ole tutkittu eikä suosituksia sen vuoksi anneta ennen kuin saadaan lisätietoa. Välitöntä kumoamista ei ole tutkittu lapsilla ja nuo-

rilla eikä sitä siksi suositella ennen kuin saadaan lisätietoa. BRIDION 100 mg/ml voidaan laimentaa pitoisuuteen 10 mg/ml, jotta annostarkkuutta lapsipotilaiden 

hoidossa voidaan parantaa. Iäkkäille potilaille voidaan noudattaa samaa annossuositusta kuin muille aikuisille, vaikka palautumisaika oli usein pidempi kliinisissä 

tutkimuksissa. Lihavien potilaiden, sairaalloisen lihavat potilaat (painoindeksi ≥ 40 kg/m2) mukaan lukien, BRIDION-annos perustuu todelliseen painoon. Lievä ja 

kohtalainen maksan vajaatoiminta ei edellytä annoksen muuttamista, koska BRIDION erittyy p
ääasiassa munuaisten kautta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairas-

tavien potilaiden hoidossa on oltava erittäin varovainen. Lievä ja kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 30 – 80 ml/min) ei edellytä annoksen 

muuttamista. BRIDIONin antamista vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min) tai dialyysihoitoa tarvitseville potilaille 

ei suositella. Antotapa: BRIDION annetaan 10 sekunnin kuluessa joko bolusinjektiona suoraan laskimoon tai potilaalla jo olevaan riittävän hyvin huuhdeltuun las-

kimoinfuusiolinjaan seuraavien infuusioliuosten kanssa: 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi, 50 mg/ml (5 %) glukoosi, 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridi ja 25 mg/

ml (2,5 %) glukoosi, Ringerin laktaattiliuos, Ringerin liuos, 50 mg/ml (5 %) glukoosi 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridissa. BRIDION voidaan laimentaa lapsipotilaille 

käyttäen 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridia pitoisuuteen 10  mg/ml. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät 

varotoimet: Potilaan hengityksen tukeminen ventilaation avulla on välttämätöntä kunnes potilaan spontaani hengitys palautuu hermo-lihassalpauksen kumoamisen 

jälkeen. Jos rokuronia tai vekuronia joudutaan antamaan uudelleen salpauksen tavallisen kumoamisen jälkeen (korkeintaan 4 mg/kg sugammadeksia) ja odotusaika 

on vähintään 5 minuuttia, käytetään annosta 1,2 mg/kg rokuronia. Jos odotusaika on vähintään 4 tuntia, käytetään annoksia 0,6 mg/kg rokuronia tai 0,1 mg/kg 

vekuronia. Hermo-lihassalpauksen alkaminen saattaa viivästyä alkaen vasta jopa noin 4 minuutin kuluttua, ja hermo-lihassalpauksen kesto saattaa lyhentyä jopa noin 15 

minuuttiin, kun annetaan uudelleen rokuroniannos 1,2 mg/kg 30 minuutin kuluessa sugammadeksin annosta. Yhteisvaikutukset: Toremifeenin ja fusidiinihapon käytön 

yhteydessä lääkeaineen syrjäytymiseen johtavia yhteisvaikutuksia ei voida sulkea pois (kliinisesti merkittäviä sitoutumisesta johtuvia yhteisvaikutuksia ei odoteta esiinty-

vän). Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä kliinisesti merkittäviä vaikutusta heikentäviä (sitoutumisesta johtuvia) yhteisvaikutuksia ei voida sulkea pois 

(lääkeaineen syrjäytymiseen johtavia haittavaikutuksia ei odoteta esiintyvän). Sugammadeksiannoksen antamisen boluksena katsotaan vastaavan ehkäisytablettien yhden 

päiväannoksen ottamatta jättämistä (yhdistelmävalmisteen tai pelkkää progestiinia sisältävän). Ks. ehkäisytablettien pakkausselosteessa annetut ohjeet annoksen otta-

matta jäämiseen liittyvi
stä tarvittavista toimenpiteistä. Käytettäessä muita kuin suun kautta otettavia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, potilaan on käytettävä lisäksi 

muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää seuraavien seitsemän päivän ajan ja katsottava kyseisen valmisteen pakkausselosteessa annetut ohjeet. Raskaus ja 

imetys: Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta raskaana oleville naisille. Ei tiedetä, erittyykö Bridion rintamaitoon. Haittavaikutukset: Bridionia annetaan 

leikkauspotilaille yhtäaikaa hermolihasliitosta salpaavien lääkeaineiden ja anesteettien kanssa. Siitä syystä haittavaikutusten syysuhdetta on vaikea arvioida. Yleisimmin 

raportoituja haittavaikutuksia leikkauspotilailla olivat yskä, anestesiaan liittyvä hengitysteiden komplikaatio, anestesian komplikaatiot, toimenpiteeseen liittyvä hypotensio ja 

toimenpiteeseen liittyvä komplikaatio. Muutamilla potilailla ja vapaaehtoisilla koehenkilöillä on esiintynyt yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien anafylaksia. Leikkauspo-

tilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa näitä reaktioita raportoitiin melko harvoin ja markkinoillaolon aikaisessa seurannassa niiden esiintymistiheys on tuntematon. 

Nämä reaktiot vaihtelivat yksittäisistä ihoreaktioista vakaviin systeemisiin reaktioihin (esim. anafylaksia, anafylaktinen sokki) ja niitä on esiintynyt potilailla, jotka 

eivät ole aiemmin saaneet sugammadeksia. Näihin reaktioihin liittyvi
ä oireita ovat: punoitus, urtikaria, punoittava ihottuma, (vaikea) hypotensio, takykardia, kielen 

turvotus, nielun turvotus, bronkospasmi ja keuhkojen ahtaumat. Vaikeat yliherkkyysreaktiot voivat olla kuolemaan johtavia. Lääkärin on oltava valmistautunut lääkeai-

neyliherkkyysreaktioiden mahdollisuuteen (mukaanlukien anafylaktiset reaktiot) ja huomioitava tarvittavat varotoimet. Yliannostus: Ks. valmisteyhteenveto. Yhteenso-

pimattomuudet: Verapamiilin, ondansetronin ja ranitisdiinin on raportoitu olevan fysikaalisesti yhteensopimattomia BRIDIONin kanssa. Korvattavuus: Ei SV-korvattava.  

Pakkauskoot ja hinnat (TOH 3/2020): 10 x 2 ml 740 €, 10 x 5 ml 1 850 €. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto (tekstin muuttamispäivämäärä 2.4.2020), Pharmaca Fen-

nica tai MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650. 

Tutustu BRIDION-valmisteyhteenvetoon ennen hoidon aloittamista, www.parempaaelamaa.fi/valmisteyhteenvedot

Lue lisää Edwards.com/gb/HemoSphere

Ammattikäyttöön. Tutustu käyttöohjeisiin, jotka sisältävät tarkemmat tiedot 

käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimenpiteistä ja 

haittatapahtumista (katso tarvittaessa eifu.edwards.com).

Euroopan markkinoilla myytävät Edwardsin laitteet täyttävät lääkinnällisistä 

laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY artiklan 3 mukaiset olennaiset vaatimukset 

ja niillä on vaatimustenmukaisuuden osoittava CE-merkintä.

Edwards, Edwards Lifesciences, tyylitelty E-logo, Acumen, Acumen IQ, FloTrac, 

ForeSight, ForeSight Elite, HemoSphere, HPI, Hypotension Prediction Index, Swan 

ja Swan-Ganz ovat Edwards Lifesciences Corporationin tavaramerkkejä tai 

palvelumerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© 2020 Edwards Lifesciences Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. 
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HemoSphere: monipuolisin hemodynamiikan ja happisaturaation 

monitorointijärjestelmä
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Takipril®
Hyperbaarinen

prilokaiinihydrokloridi

lyhytkirurgisiin toimenpiteisiin

Spinaalipuudutukseen aikuisille

20 mg/ml injektioneste

Takipril 20 mg/ml injektioneste, liuos.

Vaikuttava aine: Prilokaiini. Käyttöaihe: Aikuisten spinaalipuudutukseen lyhytaikaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Annostus ja antotapa: 

Annostus tulee määrittää yksilöllisesti. Vain spinaalipuudutukseen. Puudutuksen saa antaa vain sen antamiseen perehtynyt hoitohenkilöstö, jolla 

on tarvittavat tiedot ja kokemus spinaalipuudutuksen antamisesta (tai tällaisen hoitohenkilöstön ohjauksessa). Vain sairaalakäyttöön. Varoitukset 

ja käyttöön liittyvät toimenpiteet: Vastaava lääkäri vastaa toimenpiteistä, joita tarvitaan intravaskulaarisen injektion välttämiseksi. Lääkärin tulee 

myös tietää, kuinka tunnistetaan ja hoidetaan haittavaikutuksia, systeemistä toksisuutta ja muita komplikaatiota. Käyttö lopetettava välittömästi, 

jos havaitaan akuutin systeemisen toksisuuden tai täydellisen spinaaliblokin merkkejä. Potilaita seurattava vakavien haittavaikutusten vaaran 

vähentämiseksi. Luotettavan laskimoyhteyden varmistaminen suositeltavaa. Valtimopaine voi alentua ja sydämen syketiheys hidastua. Suuren riskin 

potilaiden yleistilaa pyrittävä parantamaan ennen toimenpidettä. Iäkkäillä ja raskauden loppuvaiheessa annoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 

Vasta-aiheet: Yliherkkyys prilokaiinihydrokloridille, muille amidirakenteisille paikallispuudutteille tai lääkevalmisteen apuaineille, vaikeat sydämen 

johtumishäiriöit, vaikea anemia, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen ja hypovoleeminen sokki, synnynnäinen tai hankittu 

methemoglobinemia, samanaikainen antikoagulaatiohoito, yleiset ja spesifit subaraknoidaalianestesian tekniikkaan liittyvät vasta-aiheet. Ei lapsille 

ja nuorille eikä suonensisäisesti. Raskaus ja imetys: Voidaan antaa raskauden aikana vain, kun käyttö on ehdottoman välttämätöntä. Käyttöä 

paraservikaali- tai häpyalueen puudutukseen tulisi välttää.  Jos antaminen on tarpeen imetyksen aikana, rintaruokintaa voi jatkaa noin 24 tuntia 

hoidon jälkeen. Yhteisvaikutukset: Voi potentoida muiden methemoglobinemiaa aiheuttavien lääkkeiden (esim. sulfonamidit, malarialääkkeet, 

natriumnitroprussidi ja nitroglyseriini) aikaansaamaa methemoglobinemiaa. Haittavaikutukset voivat summautua, jos käytetään samanaikaisesti 

prilokaiinia ja muitapaikallispuudutteita tai lääkkeitä, jotka muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan prilokaiinia. Eri paikallispuudutteiden 

yhdistäminen aiheuttaa lisää vaikutuksia, jotka vaikuttavat sydän- ja verenkiertojärjestelmään ja keskushermostoon. Haittavaikutukset: Hyvin 

yleiset: Hypotensio, pahoinvointi. Yleiset: tuntohäiriöt, huimaus, oksentelu. Harvinaiset ja vakavat: korkea tai totaali spinaalibokki, hermovauriot, 

anafylaktinen reaktio, keskushermostotoksisuuden oireet. Lisätietoja valmisteyhteenvedosta. Pakkaukset ja hinnat: 10x5ml lasiampulli. 75 € 

(TOH ilman ALV). Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja B. Braun Medical Oy, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki, puh. 020 1772 701, www.bbraun.fi. 

Perustuu 26.10.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 01-2021
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