
Liikalihavuuden hoito

Tiedät ehkä henkilökohtaisesta kokemuksesta, että on hyvin vaikeaa pudottaa painoa 
omatoimisesti. Viime vuosina hoikkuus ja hoikkana pysyminen on saanut paljon 
huomiota tiedotusvälineissä. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa yrittävät pudottaa ja 
kontrolloida painoaan enemmän tai vähemmän onnistuneesti.

Ylipaino aiheuttaa terveyshaittoja. Se saattaa aiheuttaa fyysisiä ongelmia ja 
sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja tai diabetesta. Lisaksi ylipainoisuudella 
saattaa olla merkittäviä psyykkisiä vaikutuksia esim. itsetuntoon.

BioEnterics* Intragastric Balloon (BIB") -järjestelmä on kehitetty painonpudotuksen 
apuvälineeksi, joka yhdessä valvotun ruokavalion ja liikuntaohjelman kanssa voi 
auttaa saavuttamaan painonpudotukseen liittyvät terveydelliset ja esteettiset hyödyt.

Pallo poistetaan yleensä samalla tavalla kuin se asetetaan eli ruokatorven ja suun 
kautta. Ennen poistoa potilaalle annetaan lihaksia rentouttavia lääkkeitä sekä 
paikallispuudutus kurkun alueelle. Lääkäri vie endoskoopin avulla katetrin suun 
kautta mahalaukkuun, puhkaisee pallon ja vetää sen ulos.

Kaikkiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin liittyy odottamattomien, tuntemattomien tai 
haitallisten reaktioiden vaara. Vaikutukset vaihtelevat yksilökohtaisesti.
ovat mahahaava, kivut, verenvuoto ja perforaatio. Nämä komplikaatiot saattavat 
edellyttää lääkehoitoa tai kirurgisia toimenpiteitä. Jos pallon täyttävässä nesteessä 
alkaa kasvaa bakteereja, pallon puhkaisemisen ja poiston jälkeen suolistoon 
pääsevä saastunut neste saattaa aiheuttaa tulehduksia, kuumetta, kouristuksia ja 
ripulia. Pallon spontaani puhkeaminen on komplikaatio, jota on kuvattu aikaisemmin 
tässä esitteessä. 

Jos pallo puhkeaa itsestään, se voi kulkeutua suoliston kautta ulos kehosta. Se voi 
myös jäädä suoleen ja tukkia sen. Tämä on vakava komplikaatio, joka saattaa 
edellyttää pallon poistamista leikkauksella. Jos tilaa ei hoideta heti, se saattaa johtaa 
kuolemaan. Jos epäilet pallon puhjenneen, ota heti yhteyttä lääkäriin.
Lääkärisi on henkilö, joka tuntee tilasi parhaiten.

Ennen kuin teet päätöksen BIB-järjestelmän käytöstä painonpudotuksen apuna, 
keskustele kaikista BIB-järjestelmään liittyvistä kysymyksistä sekä odotuksista 
lääkärisi kanssa ja harkitse järjestelmän hyötyjä sekä mahdollisia riskejä.

                       

Miten BIB-järjestelmän pallo poistetaan?

Liittyykö BIB-järjestelmän käyttöön riskejä?

Onnea matkallesi terveellisempään elämään!

BIB - Apu liikalihavuuden hoitoon

Bioenterics Intragastric Balloon 
           (BIB) -järjestelmä 

Mikä  BIB-järjestelmä on?

BIB-järjestelmä koostuu pehmeästä, 
laajennettavasta pal losta sekä 
asetinputkesta ja täyttöjärjestelmästä, 
joiden avulla lääkäri voi asettaa pallon 
paikalleen vatsaan suun kautta.
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Vatsaan asetettu tyhjä pallo täytetään
steriilillä suola-liuoksella.
Täytetty pallo on liian suuri mahtuakseen
suoleen, eikä se pääse kellumaan 
vapaasti mahalaukussa.



BIB-järjestelmä on suunniteltu 
helpottamaan dieetin ja liikuntaohjelman 
noudattamista. Nesteellä Täytetty pallo 
täyttää mahalaukun osittain, joten potilas 
tuntee itsensä kylläiseksi.

Miten BIB-järjestelmä toimii?

Vatsaan asetettu BIB-järjestelmä

Palloa voidaan käyttää kuuden kuukauden ajan. Pidempiaikaista käyttöä ei suositella. 
Ajan myötä mahalaukun hapot heikentävää pallon materiaalia ja saattavat puhkaista 
pallon, Jos lääkäri suosittelee pallon käyttöä yli kuuden kuukauden ajan, pallo on 
vaihdettava uuteen. 

Kun käytät palloa, lääkäri saattaa maarata sinulle vatsahappojen tuotantoa hillitseviä 
lääkkeitä, jotka auttavat vähentämää vatsan ärsyyntymistä ja pallolle aiheutuvia 
vahinkoja.

Lääkäri saattaa lisätä palloon väriainetta, joka aiheuttaa virtsan värjääntymisen, jos 
pallosta alkaa valua suolaliuosta. Näin huomaat jos pallo puhkeaa ennenaikaisesti.

Pallo on niin pieni, että se mahtuu kulkemaan suolistossa ja poistumaan kehosta 
normaalilla tavalla. joissakin tapauksissa pallo on kuitenkin jouduttu poistamaan 
vatsasta leikkauksella. Jos epäilet suolaliuoksen vähentyneen pallossa, ota heti 
yhteys lääkäriin.

Muista, että BIB-järjestelmä on painonpudotuksen apuväline, jota tulee käyttää 
yhdessä valvotun ruokavalion ja liikuntaohjelman kanssa. Pudotetun painon määrä 
määräytyy sen mukaan, miten tarkasti noudatat sinulle määrättyä ruokavaliota, ja 
painonpudotuksen pysyvyys sen mukaan, miten hyvin onnistut muuttamaan ruokailu- 
ja liikuntatottumuksiasi pitkällä tähtäimellä.

Koska mahalaukussa oleva pallo antaa kylläisyyden tunteen, se toimii apuna 
painonpudotuksessa ja saattaa auttaa määrätyn ruokavalion noudattamista. 
Mahdollisuutesi pitää pudotettu paino poissa myös palIon käytön lopettamisen jälkeen 
paranevat, jos jatkat saman ruokavalion noudattamista ja harrastat riittävästi liikuntaa.

Vatsassa oleva pallo aiheuttaa usein pahoinvointia tai oksentelua parin päivän ajan 
pallon asettamisen jälkeen. Lääkäri voi määrätä näitä oireita lievittäviä lääkkeitä.
Saattaa olla, että painonpudotus pallon käytön aikana on vähäistä tai paino ei putoa 
lainkaan.

Lopputulos määräytyy kuitenkin sen mukaan, miten hyvin noudatat sinulle 
suunniteltua ruokavaliota ja liikuntaohjelmaa. Pallon käytön aikana saattaa myös 
ilmetä liiallista ja kontrolloimatonta, terveydelle haitallista painonpudotusta. 
Keskustele tästä lääkärisi kanssa.

Kuinka kauan BIB-järjestelmän palloa käytetään?

Mitä tapahtuu, jos BIB-järjestelmän pallo puhkeaa itsestään?

Kuinka paljon BIB-järjestelmän avulla voi pudottaa painoa?

Palaako paino takaisin, kun BIB-järjestelmän pallo poistetaan?

Mitä epämiellyttäviä vaikutuksia BIB-järjestelmän käytöstä voi olla?

Miten BIB-järjestelmän pallo asetetaan vatsaan?

Kuka voi käyttää BIB-järjestelmää?

Pallo viedään vatsaan suun kautta ilman kirurgisia toimenpiteitä. lääkäri tutkii ensin 
mahalaukun endoskoopilla. jos mitataan normaalista poikkeavaa ei havaita, lääkäri 
vie pallon suun ja ruokatorven kautta mahalaukkuun. 

Pallo on valmistettu pehmeästä ja joustavasta silikonista, ja se asetetaan paikalleen 
kokotonpuristuneessa muodossa. Nielemistä helpotetaan kurkun alueen paikallis-
puudutuksella sekoa lihaksia rentouttavalla lääkityksellä. Mahalaukkuun viety pallo 
täytetään steriilillä suola-liuoksella käyttämällä pientä palloon liitettyä täyttö-putkea 
(katetria). Kun pallo on täysi, lääkäri poistaa katetrin vetämällä varovasti sen 
ulkopäästä. Pallossa on itse sulkeutuva venttiili. Tässä vaiheessa pallo kelluu 
vapaasti vatsassa.

Pallon asettaminen paikalleen kestää yleensä 20-30 minuuttia. Lyhyen tarkkailuajan 
jälkeen potilas pääsee kotiin.

BIB-järjestelmä on suunniteltu ihmisille, joiden paino ylittää Metropolitan Life 
Insurancen painotaulukon (1983) mukaisen ihannepainon vähintään 40 prosentilla ja 
jotka eivät ole onnistuneet pudottamaan painoaan pysyvästi muilla menetelmillä.

BIB-järjestelmästä on erityisen paljon hyötyä henkilöille, joiden katsotaan olevan 
liikalihavia tai joiden paino lisää merkittävästi leikkauksiin liittyviä riskejä. BIB-
järjestelmän käyttäminen painonpudotukseen ennen leikkausta saattaa vähentää 
ylipainoisen potilaan leikkaukseen liittyviä riskejä.
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