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PuheenjohtajaltaTetraspan®

Hellävarainen HES 130 
plasmankaltaisessa elektrolyyttiliuoksessa 
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Fysiologisesti
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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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Kuinka kouluttaa  
oikea määrä anestesiologeja?

Hyvät kollegat, erikoisalamme sai loppu-
kesällä paljon kaivattua (?) julkisuutta, 
kun Taloussanomat julkaisi 5.8. artikkelin 

”Suomi kouluttaa vääriä lääkäreitä”. Toimittaja oli 
haastatellut Lääkäriliitosta Heikki Pärnästä, jonka 
mukaan suurin pula vuonna 2025 olisi syöpätau-
tien, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäreistä. 
Sen sijaan anestesiologian ja tehohoidon erikois-
lääkäreitä olisi vuonna 2025 jopa 100 liikaa.

Pärnäsen lausunto perustui SLL:n viime vuoden 
lopulla erikoislääkäriyhdistyksille tekemään kyse-
lyyn. Siinä erikoislääkäriyhdistyksiä, myös SAY:tä, 
pyydettiin arvioimaan oman alan erikoislääkärei-
den riittävyys nyt ja tulevaisuudessa vuoteen 2025. 
Mietittäviä tekijöitä olivat yksityissektorin merki-
tys lääkäreiden työllistäjänä, ympärivuorokautis-
ten päivystyspisteiden määrän väheneminen jopa 
5–6:een, työaikadirektiivin kiristyminen ja perus-
teilla oleva akuuttilääketieteen erikoisala. 

SAY totesi lausunnossaan, että maassamme on 
tällä hetkellä noin 3 % absoluuttinen anestesiolo-
gian ja tehohoidon erikoislääkärivaje. Yksityissek-
torin emme uskoneet vaikuttavan tarvittavaan eri-
koislääkärimäärään. Työaikadirektiivin tiuken-
tamisen siten, että myös päivystystä edeltävä päi-
vä on vapaa, laskimme edellyttävän 10 % lisäystä 
erikoislääkärimäärään. Jos ympärivuorokautises-
ti päivystäviä sairaaloita on 5–6, työaikadirektii-
vin vaikutus erikoislääkäritarpeeseen on pienem-
pi. Toisaalta erikoislääkäreitä tarvitaan nykyistä 
enemmän ensihoidossa ja potilaiden kuljetuksis-
sa. Akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden emme 
uskoneet vielä vuonna 2025 hoitavan niitä vaativia 
ensihoitotehtäviä, joista tällä hetkellä anestesiolo-
git vastaavat. Yhteenvetona totesimme leikkaussa-
lien ulkopuolisten tehtävien lisääntyvän. Kivun-
hoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämiseen on 
poliittisia paineita, anestesiologien panos ensihoi-

dossa laajenee edelleen, ja leikkaus- ja teho-osas-
toilla työpaineet lisääntyvät jatkuvasti, kun vanhe-
neva väestö tarvitsee yhä vaativampia hoitoja. To-
tesimme myös, että nykyisillä koulutusmäärillä 
pystynemme vastaamaan kasvavaan erikoislääkä-
reiden tarpeeseen vuonna 2025.

Kokonaisuuden analysoimisen sijaan lausun-
nostamme oli löydetty luku 10 %, mikä oli innoit-
tanut toimittajan ottamaan erikoisalamme mu-
kaan em. artikkeliin. Nykyisillä koulutusmääril-
lä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärei-
tä on vuonna 2025 25 % nykyistä enemmän, mitä 
SAY piti lausunnossaan sopivana. Erikoisalamme 
ongelma ei lienekään ali- tai ylikoulutus, vaan eri-
koislääkäreiden epätasainen jakautuminen maan-
tieteellisesti ja eri osaamisalueille. Tehdessäni 
verkkohakua hakusanoilla ”anestesiologien liika- 
ja ylikoulutus” löysin Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin henkilöstökertomuksen vuodelta 2007. 
Siinä referoidaan selvityshanketta ”Erikoisalakoh-
tainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 
2020 TYKS:n erityisvastuualueella”. Selvityksessä 
varoitetaan ylikoulutuksen uhasta anestesiologian 
ja tehohoidon, ortopedian ja traumatologian ja si-
sätautien erikoisaloilla. Samalla kun osassa maa-
tamme kärsitään anestesialääkärivajeesta, toisaal-
la, kuten Turussa ja Helsingissä, erikoisalamme va-
kanssit ovat täynnä. 

Vuotuisessa ylilääkärikokouksessa voitaisiin 
miettiä, kuinka alamme erikoislääkärit ja vapaat 
vakanssit saataisiin kohtaamaan. Suuria koulu-
tusmääriä parempi mainos erikoisalallemme olisi 
se, että erikoislääkärit työllistyvät heitä kiinnosta-
viin tehtäviin. Samalla meidän tulee pyrkiä raken-
tavaan ja totuudenmukaiseen uutisointiin alamme 
haasteista ja tulevaisuudesta. 

Helsingissä, 28.9.2011




