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U p V i s e r  O y : n  a s i a k a s l e h t i

Hoitotekniikat ja apuvälineet 
potilaiden hoidoissa ovat 
kehittyneet viime vuosi- 
kymmeninä paljon.  
Hoitoajat ja komplikaatiot 
ovat vähentyneet sekä  
hoitotulokset parantuneet.  

UpViser Oy on nuori  
sairaala-alan yritys, jonka  
henkilöstöllä on kuitenkin 
paljon kokemusta alalta.  

UpViser Oy haluaa olla  
mukana omalla panoksella  
tuomassa markkinoille  
moderneja mini-invasiivi-
siatekniikoita yhteistyössä 
lääkäreiden ja hoito- 
henkilökunnan kanssa. 
Tavoitteena on potilaiden  
turvallisuus ja nopea 
toipuminen sekä modernit  
hoitotekniikat ja hyvä  
lopputulos.  

Toivotamme asiakkaillemme 
hyvää loppuvuotta 2009! 
 
Terveisin

Ilkka Korhonen
toimitusjohtaja
UpViser Oy

YLEISTÄ VIRTSAINKON-
TINENSSILEIKKAUKSISTA
Naisten ponnistusvirtsankarkai-
lua voidaan hoitaa tehokkaasti  ja 
turvallisesti  mini-invasiivisilla 
eli vähän kajoavilla retropuubi-
silla (TVT-leikkaus) tai transob-
turatoorisilla (TOT- ja TVT-O-
leikkaukset) nauhaleikkauksilla.  
 
Leikkaushoito  tu-
lee kyseeseen, jos 
omatoiminen tai 
ohjattu lantionpoh-
jan lihasten kun-
touttaminen  ei ole 
tuonut toivottua tu-
losta tai jos vaiva on 
alun perin hankala.  
Leikkaus tehdään 
yleensä paikallis-
puudut u k sessa. 
Uusien tekniikoi-
den käyttöönoton 
myötä leikkausten 
määrät lisääntyi-
vät  huomattavas-
ti  2000-luvulla 
nousten vuonna 
2003 lähes 3000:een 
toimenpiteeseen.  
 
Ennen näiden uu-
sien menetelmien käyttöönottoa  
inkontinenssileikkauksia tehtiin 
noin 1500 vuodessa. Nykyään  
Suomessa tehdään vuosittain 
noin 2000 virtsankarkailuleikka-
usta.  
TENSION-FREE VAGINAL 
TAPE (TVT-LEIKKAUS)
Naisten ponnistusinkontinenssin 
leikkaushoidossa tapahtui mer-
kittävä edistysaskel 1990-luvun 
puolivälissä. Silloin Uppsalan yli-
opistollisessa sairaalassa kehitetty 
ns. integraali- eli keskiuretrateori-
aan perustuva mini-invasiivinen 
eli ”vähän kajoava” leikkaustek-
niikka, jossa virtsaputkea tuke-
maan asetetaan verkkonauha, sai 
lopullisen muotonsa. Tämä pai-
kallispuudutuksessa tehtävä päi-
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väkirurginen TVT-leikkaus (ten-
sion-free vaginal tape) syrjäytti 
vähitellen kaikki entiset paljon 
invasiivisemmat leikkausmene-
telmät. 

Suomessa aloitettiin vuoden 
1998  alussa systemaattinen ja 
kontrolloitu TVT-leikkausteknii-
kan koulutus. Oikein suoritettu-
na toimenpide on osoittautunut  

tehokkaaksi ja turvalliseksi.  
(Laurikainen ja Kiilholma 2003). 

TRANSOBTURA-
TOORISET  LEIKKAUS-
MENETELMÄT
Uusin innovaatio virtsainkonti-
nenssin leikkaushoidossa tapah-
tui vuonna 2001 kun Ranskassa 
kehitettiin  transobturatoorinen 
tekniikka (TOT = Transobturato-
ric Tape). Siinä verkkonauha vie-
dään neulojen avulla obturator-
aukkojen kautta iholta emättimen 
puolelle. Eräs syy uuden tek-
niikan kehittämiseen oli maa-
ilmalla TVT-leikkaukseen liit-
tyneeet vakavat komplikaatiot.  
Monarc-neulaverkko tuli Suomen 

markkinoille vuonna 2002. Verk-
komateriaali on isoreikäinen po-
lypropyleeni monofilamentti, joka 
on todettu hyväksi materiaaliksi.

Suomessa ensimmäiset TOT-
leikkaukset tehtiin keväällä 2003 
käyttäen Monarc-neulaverkkoa. 
Se onkin vähitellen korvannut 
TVT-leikkauksen yleisimpänä 
menetelmänä TYKS:in nais-

t e n k l i n i k a l l a . 
Omassa TOT-ai-
neistostamme on 
julkaistu tutki-
musraportti (Jout-
siniemi ym. 2009), 
jossa todettiin 
TOT-leikkauksel-
la saavutetut pa-
ranemistulokset 
vertailukelpoisik-
si TVT-leikkauk-
sen kanssa. 

Suomessa on 
tehty myös kak-
si tutkimusta, 
joissa on verrat-
tu  TVT ja TOT-
leikkausten  pa-
ranemistuloksia. 
Niistä ensimmäi-
sessä verrattiin 
TVT-leikkausta 

”outside-in”  eli Monarc-TOT-
leikkaukseen (Vaari ja Takala 
2005).   Toisessa, prospektiivi-
sessa, satunnaistetussa moni-
keskustutkimuksessa verrattiin 
TVT-leikkausta  TVT-O menetel-
mään.  Molemmissa tutkimuk-
sissa tulokset olivat yhtä hyvät  ja  
kokeneiden leikkaajien kyseessä 
ollen myös vakavat komplikaa-
tiot olivat harvinaisia. Suomessa 
Monarc toimenpiteitä on tehty jo 
yli 7500. 

NAISEN VIRTSAINKONTINENSSIN 
LEIKKAUSHOITO

Pentti Kiilholma., Dosentti, Osastonylilääkäri, TYKS Naistenklinikka.

UpViser oli mukana vahvasti Operatiivisilla päivillä 2008.  
Tervetuloa tutustumaan osastoomme 11. - 13.11.2009.

Operatiiviset päivät 2009

UUDET  INNOVAATIOT
Uusimpana innovaationa ovat 
menetelmät, joissa ihoviiltoa ei 
tehdä lainkaan (TVT Secur, Mi-
niArc ja Adjust). Näistä allekir-
joittaneella on eniten kokemusta 
MiniArc-toimenpiteestä.  Vielä 
on liian aikaista sanoa tulevatko 
nämä menetelmät yleisempään 
käyttöön. 

Alustavia kansainvälisiä tutki-
musraportteja on julkaistu aina-
kin MiniArc-tekniikasta, josta 
suomalaisillakin  on enemmän 
kokemusta  kuin kahdesta muus-
ta ”mikroinvasiivisesta” me-
netelmästä. Olemmekin  suun-
nittelemassa tutkimusraporttia 
MiniArc-leikkauksen ensikoke-
muksista Suomessa.   

LOPUKSI
Mini-invasiiviset eli vähän ka-
joavat inkontinenssileikkaukset 
ovat suurimpia edistysaskeleita 
urogynekologiassa.  Pienen toi-
menpiteen avulla parannetaan 
lukematon määrä ikävästä ja 
edelleen jossain määrin hävettä-
väksi koetusta ongelmasta kärsi-
viä naisia. Potilaat ovat kiitollisia, 
jolloin myös hoitavat lääkärit ovat 
tyytyväisiä.  

MiniArc-slingan ankkuri on pieni, 
joka kiinnittyy obturator-lihakseen.
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Ihossa esiintyvien juonteiden tasoit-
tamiseen, kasvonpiirteiden korosta-
miseen ja myös ihosairauksien aihe-
uttamien kudospuutosten hoitoon 
haettiin turvallista täyteainetta 
koko 1900-luvun loppupuoli. 

Erilaisia injisoitavia aineita kokeil-
tiin parafiinista ja nestemäisestä si-
likonista lähtien, usein katastrofaa-
lisin tuloksin. Hyaluronia sisältävät 
täyteaineet tulivat markkinoille 
1996 ja mullistivat täyteainemarkki-
nat kokonaan; vihdoin oli keksitty 
aine, johon ei liittynyt vaarallisia 
sivuvaikutuksia. 

Ensimmäisten hyaluronigeelien 
ongelmana oli hoitovaikutuksen 
lyhytaikaisuus, mutta molekyyli-
en välisiä sidoksia lisäämällä sekin 
ongelma on nykyisin ratkaistu. Al-
lergan Inc:n hyaluronigeeli on ni-
meltään Juvederm, ja sitä voidaan 
perustellusti pitää tämän hetken ke-
hittyneimpänä hyaluronigeelinä. 

Juvederm Ultrassa käytetty hyalu-
ronihappo on synteettisesti valmis-
tettua, eli se ei ole eläin- tai kasvipe-
räistä, jolloin allergisten reaktioiden 
riski on minimaalinen. 

Juvederm Ultra on myös ainoa val-
misteista, jolle FDA on myöntänyt 
oikeuden käyttää ilmausta ”ihon 
pitkäaikaiseen täyteläistämiseen” 
tuoteinformaation yhteydessä, ja se 
on toistaiseksi myös ainoa täyteaine, 
jonka on osoitettu pysyvän ihossa 
12 kk:n ajan tavalla, jonka FDA hy-
väksyy. Juvedermin pitkäkestoisuus 
johtuu hyaluronihappomolekyylien 
välisistä kolmoissidoksista, joita ei 
esiinny muissa hyaluronigeeleissä. 
Lisäksi Juvedermissa on lidokaiinia, 
jonka vuoksi injisointi on miellyttä-
vämpää.

Juvedermia voidaan käyttää kas-
vojen juonteiden kohottamiseen, 
huulien täyteläistämiseen, piirtei-
den korostamiseen ja myös aknear-
pien täyttöön. Juvedermilla ei ole 
botuliinin kaltaista kasvolihaksia 
rentouttavaa vaikutusta, joten se 
on parhaimmillaan alakasvojen 
juonteiden hoidossa. Myös glabella-
alueen ns. Sibelius-rypyt hoituvat 
hyvin Juvedermilla. Nykyisin usein 
toivottava alakasvojen tasapainois-
taminen leukaa täyteläistämällä 
hoituu sekin helposti ja edullisesti  
Juvederm-valmisteilla.

Käytäntö on osoittanut, että Juve-
derm on muita täyteaineita peh-
meämpää ja helpommin injisoi-
tavaa. Se hakeutuu ja sulautuu 
ihokudoksen luonnollisiin raken-
teisiin helposti voimaa käyttämät-
tä. Feel the Difference – sen huo-
maa ensin hoidon tekevä lääkäri ja 
sen jälkeen asiakas luonnollisena 
ja pitkäkestoisena hoitotuloksena.   
 
Mika Hjerppe
ihotautien
erikoislääkäri

Virtsanpidätyskyvyttömyys  todetaan va-
jaalla 10 prosentilla potilaista, joille on teh-
ty radikaali prostatektomia ja noin puolella 
prosentilla potilaista, joille on tehty prosta-
tan elektroresektio. 
Inkontinenssiproteesin implantointi on 
aiheellinen mikäli virtsanpidätyskyvyt-
tömyys jatkuu keskivaikeana tai vaikeana 
vielä vuoden kuluttua toimenpiteestä. Tar-
koitus on päästä kokonaan vaipoista eroon 
AMS 800 -implantin asennuksen jälkeen.

AMS 800 
-inkontinenssiproteesi
Scott työtovereineen esitteli ensi kerran 
vuonna 1972 nykyisin käytössä olevan AMS 
800 -inkontinenssiproteesin prototyypin 
AMS 721:n. Yli 30-vuotisen historiansa ai-
kana proteesi on läpikäynyt lukuisia pa-
rannuksia.   Nykyään proteesi on saatavana 
myös liukenevalla antibioottikerroksella 
päällystettynä postoperatiivisten infektioi-
den estämiseksi. AMS 800 -implantti koos-
tuu kolmesta komponentista. Ne liitetään 
kahdella yhdistimellä ja täytetään nesteellä. 
Suomessa  implantteja on asennettu vuo-
desta 1984 yli 550 kpl. Proteesien toiminta-
aika on pidentynyt teknisen kehittymisen 
myötä.

Leikkaustekniikat 
Inkontinenssiproteesin implantointi teh-
dään tavallisesti potilas gynekologisessa 
asennossa kahta viiltoa apuna käyttäen. 
Toinen viilloista tulee perineumiin ja toinen 
jompaankumpaan nivustaipeeseen. Edelli-
sestä implantoidaan virtsaputken ympärille 
tuleva mansetti, joka käytössä on tilanteen 
mukaan nesteen täyttämä tai tyhjä. 

Kahden viillon tekniikka on ollut käytössä 
inkontinenssiproteesin implantoinnissa 30 
vuoden ajan. Vuonna 2003 Steven Wilson 
esitteli leikkauksessa käyttämänsä yhden 
viillon tekniikan. Hän sijoitti proteesin kaik-

käyttöönotto vuonna 1982 ja suun kautta 
annettava systeeminen hoito fosfodieste-
raasi tyyppi 5:n estäjillä (1998). Tehokkain 
hoitokeino näistä on penisimplantti. Sen 
käyttö tulee kuitenkin kyseeseen vasta 
siinä vaiheessa kun ensi vaiheen tabletti-
hoito, intrakavernoottisesti ruiskutettavat 
aineiden käyttö tai tyhjiöpumppu hoito ei 
tehoa potilaille. Yleisimmät syyt AMS 700 
-implantille ovat hankala diabetes, prosta-
taleikkauksen jälkitila,  hankalat verisuoni-
potilaat sekä trauman jälkitilat.

AMS 700 -penisimplantti
Proteesi koostuu peniksen paisuvaiskudos-
ten sisään asetettavasta sauvaparista, kives-
pussin ihon alle sijoitettavasta pumpusta ja 
retropubiseen tilaan tai vatsaonteloon sijoi-
tettavasta nestesäiliöstä. Proteesin tärkein 
ominaisuus, jäykän erektion aikaansaa-
minen ja toisaalta peniksen huomiota he-
rättämätön lepotila toteutetaan siirtämällä 
pumpun avulla suuri nestemäärä säiliöstä 
sauvoihin erektiota varten ja takaisin säili-
öön lepotilan saavuttamiseksi. 

Proteesin avulla saatava erektio on muuten 
normaali, mutta useimmilla potilailla penis 
jää normaalia erektiota lyhyemmäksi eikä 
erektio ulotu glansin alueelle. Useimmil-
la erektion heikkoudesta kärsivillä libido 
on säilynyt, peniksen tunto on normaali ja 
orgasmi ja siemensyöksy tallella. Penispro-
teesin implantointi ei aiheuta muutoksia 
näissä asioissa, mutta puuttuvaa orgasmia 
ja ejakulaatiota se ei palauta.

Transobturatorisen AdVanceTM  
-slingan leikkaustekniikan esit-
telivät Peter Rehder ja Christian 
Gozzi vuonna 2007 (Eur Urol 
52). Slingan vaikutus ei perus-
tu virtsaputken kompressioon, 
vaan ns. relokaatioon. Virtsa-
putken bulbuksen mobilisointi 
niin lateraalisesti kuin erityi-
sesti dorsaalisesti bulbuksen 
jänteinen osa (perinal body) 
katkaisemalla on ensiarvoisen 
tärkeää toimenpiteen onnistu-
misen kannalta. Tämä mahdol-
listaa bulbuksen liù uttamisen 
proksimaalisuuntaan obturato-
riukanavan läpi vietyä slingaa 
kiristämällä. Uretran riittävä 
mobilisointi edellyttää bulbo-
kavernoottisen lihaksen avaa-
mista, mikä erottaakin  tämän 
leikkaustekniikan useimmista 
muista käytetyistä leikkaus-
menetelmistä. 

Sittemmin  ilmestyneissä jul-
kaisuissa onnistumisluvut 
ovat olleet 80% luokkaa 6-12 
kuukauden seurannassa (Bau-
er et al. Eur Urol 2009; Cornu et 

Prof. S.K. Wilson koulutti 
urologeja Peijaksen 
sairaalassa 5.5.2009

Leikkaustekniikka
Kolmikomponenttisen penis-
proteesin implantointi voidaan 
tehdä potilaan ollessa leikkaus-
pöydällä selällään infrapubises-
ta tai skrotumin yläosan poikki-
viillosta. 
 
Kummallakin viillolla on omat 
etunsa ja haittansa. Paisuvais-
kudosten pinta paljastetaan ja 
kumpaankin niistä tehdään 
2 cm:n mittainen pitkittäinen 
avaus. Aukkojen kautta pai-
suvaiskudokset laajennetaan 
sisältä ontoiksi. Varsinainen 
paisuvaiskudos litistyy ontelon 
seiniä vasten. Valittavien sauvo-
jen pituus määräytyy ontelojen 
pituuden perusteella. Pumpun 
ja säiliön välinen liitos tehdään 
erillisellä liitoskappaleella sa-
malla tavalla kuin inkontinens-
siproteesissakin. Säiliön sijoitta-
miseksi vatsaonteloon tarvitaan 
erillinen nivusviilto. Proteesi 
on silikonia ja pinnaltaan puo-
liläpäisevä. Penisproteesin täyt-
tönesteenä käytetään nykyään 
fysiologista keittosuolaa.
 
Prof . Ossi Lindell HUS

Professori Ossi Lindell ja UpViser Oy järjestivät urologisen  
proteesikurssin, jonka aiheena oli vaikea-asteisen  
virtsainkonttinenssin hoito ja erektioimplantit.  

Leikkausdemonstraatioina oli AMS 800 ja AMS 700 -proteesit  
– asennus yhdestä penoskrotaaliviillosta.
 
Käsiteltävänä oli myös miesten AdVance Slinga -asennustekniikka. 
Urologian erikoislääkäri Arto Salonen aloitti  AdVance slinga  
-toimenpiteet KYS:issä  keväällä 2008.

ki osat paikalleen poikittaisesta, kivespussin 
yläosaan tehdystä viillosta, jolloin potilas on 
leikkauksen ajan tavallisessa selkäasennos-
sa.  Helpon asennon ohella uuden tekniikan 
hyöty on ajan säästö. Yhden viillon tekniik-
kaa käyttäen mansetin sijainti uretran ympä-
rillä on aiempaa distaalisempi ja säiliö tulee 
aina sijoitettavaksi retropubiseen tilaan.

Leikkauksen jälkeen potilaan inkontinens-
siproteesin mansetti tyhjennetään ja pro-

teesi inaktivoidaan 6 viikon ajaksi proteesin 
pumpun yläosassa olevasta napista. Inakti-
vointi estää nesteen siirtymisen proteesin 
sisällä. Tauon jälkeen proteesi otetaan käyt-
töön aktivoimalla se yhdellä voimakkaalla 
pumpun puristuksella. Paitsi leikkauksen 
jälkeistä vaihetta on proteesi syytä inak-
tivoida, jos proteesi on pidempään poissa 
käytöstä, esim. yön ajaksi jos potilas pysyy 
silloin muutenkin kuivana ja aina virtsaput-
keen kohdistuvan instrumentoinnin ajaksi.

Toimintaperiaate
Normaalitilassa virtsaputken ympärillä 
oleva mansetti on nesteen täyttämä, jolloin 
se sulkee virtsaputken ja potilas on konti-
nentti. Halutessaan virtsata potilas puristaa 
kivespussissa olevaa pumppua kerran pari, 
jolloin pumppu jää lyttyyn. Neste manse-
tista siirtyy tällöin pumpun kautta säili-
öön. Mansetin tyhjennyttyä puristus virt-
saputken ympäriltä on poissa ja potilas voi 
virtsata. Pumpussa oleva vastus pidättelee 
nesteen siirtymistä takaisin säiliöstä man-
settiin 2-3 minuutin ajan,jonka jälkeen neste 
automaattisesti palaa mansettiin  ja estää 
virtsan karkaamisen.

Penisimplantti 
Tärkeimmät kehitysvaiheet impotens-
sin hoidossa ovat aikajärjestyksessä olleet 
penisimplantti  1973, intrakavernoottisesti 
ruiskutettavien vasoaktiivisten aineiden Professsorit tyytyväisinä leikkauksen jälkeen.

Professorit Wilson 
ja Lindell asentavat 
AMS700 -penis- 
implantin käyttäen  
penoskoraalitekniikkaa

Professori S.K. Wilson  
on tehnyt lähes  
10 000 implanttileikkausta

Kokemuksia  
AdVanceTM -slingasta

Arto Salonen 
urologian  
erikoislääkäri
KYS

SKW-levitin helpottaa  
kirurgin työtä 
slinga-leikkauksessa.

AMS 700 LGX  
-erektioimplantti 

Slingat soveltuvat miesten hoitotoimenpiteistä aiheu-
tuneen lievä- ja keskivaikea-asteisen ponnistustyyp-
pisen virtsankarkailun hoitoon, kun potilaan omaa 
virtsanpidätyskykyä on jäljellä. Vaikea-asteinen virt-
sankarkailu hoidetaan inkontinenssiproteesilla. J.L. 
Berry kehitti ajatuksen miesten ponnistustyyppisen 
virtsankarkailun hoidosta bulbouretraalisella kom-
pressiolla jo vuonna 1961 (J Urol 95), ensimmäisen tek-
niikan kuvasi J.J. Kaufman vuonna 1970 (Surg Gynecol 
Obstet 131). Luuhun ankkuroitavan slingan tekniikan 
esitteli C.V. Comiter vuonna 2002 (J Urol 167). 

Kaavakuva miesten AdVance slingasta

al. Eur Urol 2009). 188 potilaan 
aineistossa (Gozzi et al, EAU 
2009) komplikaatioiden koko-
naisesiintyvyys oli 16.5% (31 
potilasta): neljän viikon kulu-
essa korjautunut virtsaumpi 
29 potilaalla (15%); 2 potilaalta 
(1.1%) slinga jouduttiin poista-
maan infektion tai virtsaput-
ken usuroitumisen vuoksi.

Rehder vieraili OYS:ssa syksyl-
lä 2007 ja Gozzi KYS:ssa jou-
lukuussa 2008 esittelemässä 
leikkaustekniikkansa. Onnis-
tumisen kannalta huolellinen 
preoperatiivinen arviointi ja 
potilaiden valinta on tärkeää. 
KYS:n ensimmäiset potilaat 
leikattiin huhtikuussa 2008. 
Suomessa on kymmenessä eri 
sairaalassa tehty 37 AdVanceTM  
-slingaleikkausta.  KYS:n poti-
laiden kohdalla hoitotulokset 
ovat vaikuttaneet lupaavilta 
eikä toistaiseksi hoitokompli-
kaatioita ole esiintynyt.

UpViser Oy aloitti syksyllä 
markkinoimaan US Endosco-
pyn iSnare -neulaslingaa. Se 
on hyvä lisä olemassa olevaan 
instrumenttivalikoimaan. iSna-
re neulaslingan ajatus on hyvin 
yksinkertainen. Samalla instru-
mentilla tehdään koko polypek-

iSnare® neulaslingasta  
apua polypektomioihin

tomia -toimenpide, ensin polyy-
pin nosto ja sitten slingaus.

Olemme tottuneet slingaamaan 
matalat polyypit niin, että ruis-
kutamme polyypin alle adrena-
liinin ja keittosuolan sekoitusta 
skleroneulan avulla ja sitten 
perinteiseen tapaan slingaam-
me erillisellä slingalla. iSnaren 
myötä toimenpide on yksinker-
taistunut. Yhdellä instrumen-
tilla voidaan ensin ruiskuttaa  
kohotusaine instrumentin kär-
jestä tulevalla neulalla ja samas-
ta instrumentista tulevalla slin-
galla poistaa polyyppi.

Juvederm Ultra 
tuli markkinoille 
Suomessa 
kesällä 2008

AMS 800 -virtsa- 
inkontinessi-implantti

Suomessa anatomisesti 
muotoillut  koheesiogeeli 
implantit ovat olleet yli 
12 vuotta ja niitä on asen-
nettu lähes 15.000 kpl 
rekonstruktiivisessa ja 
esteettisessä kirurgiassa. 

Biocell karhennus, jota edelleen 
käytetään Natrelle implanteissa 
antaa parhaan kiinnittymisen 
ympäröivään kudokseen ja mi-
nimoi mahdollista häiritsevän 
kudoskapselin syntyä. Lisäksi 
riski anatomisten implanttien 
rotaatioon on pieni.
  
Yksi uusimmista tutkimuksista 
Style 410 implanteista julkaistiin 
toukokuussa 2009,  jossa  myös HUS 
plastiikkakirurgian klinikka oli 
mukana. Siinä tutkittiin yli 6 vuot-
ta sitten  asennettuja koheesiog-
eeli implantteja ja tuloksia niistä.  

Karhennetut  
rintaimplantit ovat 
olleet käytössä  
jo 20 vuotta.

McGhan implantit ovat nyt Natrelle

Kuvassa Päijät-Hämeen  
endoskopiayksikön henkilökuntaa:
Lääkäri Heikki Patrikainen,  
hoitajat Auli Sorsa, Anita Tuokko, 
Tarja Mielikäinen, Jaana Heikkonen

Hoitajan näkökulmasta tämä 
merkitsee sitä, että työvaiheita 
on vähemmän ja toimenpide 
nopeutuu. Operatöörin  kan-
nalta etuna on se, että polyyppi 
ei katoa vaihdettaessa instru-
menttia neulasta slingaan vaan 
slingattava polyyppi on koko 
ajan operatöörin katseen alla.

 
Rintojen MRI:lla todettu Style 
410 implanttien repeämisaste oli 
1,7% (5 implanttia 300 tutkitus-
ta) 6-11 v, mediaani 8 v implantin 
asentamisesta. Yhdelläkään po-
tilaista ei kliinisessa tutkimuk-
sessa epäilty implantin repeä-
mää. Kliinisessä tutkimuksessa 
todettu kapselikontraktuura oli 
tavallisin komplikaatio 5,3 %:lla. 
Tämän pitkän seuranta-ajan jäl-
keen enemmistö potilaista (91%) 
piti tehtyä implanttileikkausta 
hyödyllisenä.

Long-Term Safety and Effectiveness of Style 410  
Highly Cohesive Silicone Breast Implants 
Aesth Plast Surg (2009) 33:430–436
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VESISUIHKU APUNA KIRURGIASSA   
–  UUSI WAL-TEKNIIKKA SUOMESSA 

Vesisuihkutekniikka otettiin käyttöön jo v. 
1988 Saksassa useilla kirurgian aloilla, mm. 
kolorektaali- ja onkologisessa kirurgiassa, uro-
logiassa ja laparoskopiassa. HUMAN MED ke-
hitti kirurgiaan laitteen     (HYDRO-JET), jolla 
säädeltävän vesisuihkun avulla operatööri voi 
hellävaraisesti dissekoida verisuonia, hermoja 
ja muita pehmeitä anatomisia kudosrakenteita. 
Vuoden 2000 alussa Saksassa tuli markkinoille BODY-
JET (WAL, water-assisted liposuction) laite rasvaimutoi-
menpiteisiin plastiikkakirurgeille.

BODY-JET laitteessa on tehokas suihkuyksikkö, jolla 
puuduteliuos levittyy tehokkaasti ja tasaisesti kudok-
seen. Suihku helpottaa rasvan irtoamista, jolloin toimen-
pide on mukavampaa myös kirurgille. Potilaiden toipu-
minen on nopeampaa kuin perinteisessä rasvaimussa. 

Nuori nainen, jolla on vaikea rintojen epäsymmetria.  
Oikea rinta on pienennetty, vasen kohotettu.  
Vasempaan tehty vatsalta 2 rasvansiirtoa.

Yli 40-vuotias nainen, jonka rinnat ovat surkastuneet  
imetysten myötä. Rasvaa siirretty ratsupaikoista rintoihin 
(subcutikseen ja rintalihakseen, ei rauhaseen).

Hilkka Peltoniemi
LKT 
Kirurgian ja plastiikka- 
kirurgian erikoislääkäri

tarkempaa, koska potilaat pystyvät itse kääntymään. Tur-
votusta ja mustelmia on vähemmän sekä imetty alue on 
tasainen. 

Potilaille laitetaan välittömästi toimenpiteen jälkeen 
korkealaatuiset Marena-painetekstiiliasut. Suuri etu po-
tilaille on, että kotiutuminen tapahtuu samana päivänä. 

Potilaat ovat hyvin tyytyväisiä, koska  
imutulos näkyy heti toimenpiteen jälkeen
Omien ja muiden tutkimusten mukaan vesisuihkui-
mulla hoidetut potilaat ovat selvästi kivuttomam-
pia verrattuna perinteisellä tekniikalla hoidettui-
hin. Noin 90 % potilaista on tutkimusten mukaan 
lähes kivuttomia neljän päivän kuluttua toimenpi-
teestä. Lyhyt sairasloma on potilaille hyvin merkit-
tävä etu, kun sairasloma-ajalta ei makseta palkkaa. 

Rasvansiirto on vanha  
plastiikkakirurginen menetelmä
Eniten sitä on käytetty kasvojen alueella ja arpikor-
jauksissa, joissa siirrettävät volyymit ovat pieneh-
köjä. Ongelmana perinteisessä tekniikassa on ollut 
rasvan keräämisen hitaus, rasvan vaatima käsittely siir-
tokelpoiseksi ja ottokohdan kivuliaisuus siirron jälkeen.  

HUMAN MED  ja plastiikkakirurgi, tri Klaus Überreiter 

ovat kehittäneet Saksassa WAL-tekniikan ja LIPOCOL-
LECTOR-välineistön, joiden avulla saadaan nopeasti suu-
ri volyymi hyväkuntoista rasvasiirrettä.

Tri Klaus Uberreiterin WAL-rasvansiirto-
menetelmä on vuosien tieteellisen 
tutkimuksen tulos
Hellävaraisuuden ansiosta yli 60 % siirtorasvasta tart-
tuu potilaaseen. Tärkeää on myös rasvasiirtotekniikka, 
jossa siirre injisoidaan pieninä hippuina. 
Itse olen käyttänyt WAL-laitetta n. 170 rasvaimussa, imu-
määrän vaihdellessa 200-6100 ml, ja 50 rasvansiirrossa 
(50-800 ml). Yleisanestesiaa on tarvinnut vain yksi ras-
vaimupotilas. Potilaan hereillä olo ja liikkuminen leikka-
uksen aikana helpottaa työtä ja ehkäisee komplikaatioita. 
Yhtäkään vakavaa komplikaatiota tai infektioita ei poti-
lailla ole ollut.

Hyvin harvoin potilas yöpyy sairaalassa, ja sairasloma 
vaihtelee välillä 0-5 vrk, harvoin kauemmin (lähinnä 
suuret alaraajojen rasvaimut esim. lipodystrofiapotilail-
la). Rasvansiirto onnistuu hyvin paikallispuudutuksessa 
ja kevyessä sedaatiossa päiväkirurgisesti ja on halvempi, 
turvallisempi ja yksinkertaisempi kuin esim. raskas mik-
rokiruginen kielekeleikkaus. Se voidaan toistaa muutaman 
kk:n välein, kunnes esim. rintarekonstruktio on valmis.

Ruokatorven stenttaus perforaatiopotilailla

Suomeen
BODY-JET -laitteet
tulivat elokuussa
2008
Ensimmäinen toimenpide 
tehtiin HUS:in rintarau-
haskirurgian yksikössä 
30.8.2008. Jo ensimmäi-
sen toimenpiteen aikana 
huomattiin, kuinka help-
poa ja nopeaa imettävän 
kudoksen täyttö uudella 
laitteella oli. Samoin imet-
tävä rasva gynekomastia-
potilaalta lähti vaivatto-
masti ja lopputulos oli 
tasainen ja kontrolloitavissa. 

Aloitin toimenpiteet Suo-
messa syyskuussa 2008 
paikallispuudutustoimen-
piteinä yhdistettynä erias-
teiseen sedatioon. Potilaat 
ovat hereillä ja rasvaimu 
on nopeaa, helpompaa ja 

Milloin käytetään 
stenttiä ruokatorven 
perforaation hoidossa?

Merkittävin ryhmä potilaita 
on endoskopiassa – erityisesti 
ruokatorven dilaatioissa –  syn-
tyneet perforaatiot. Myös endo-
skooppisessa mukosaresekti-
oissa saattaa syntyä perforaatio, 
joka kannattaa hoitaa poistet-
tavalla stentillä. Toinen selkeä 
potilasryhmä on ruokatorven 
pahanlaatuisiin kasvaimiin liit-
tyvät perforaatiot sekä fistelit. 
Nämä kaksi potilasryhmää hoi-
detaan usein pelkästään stentta-
uksella. Kolmas stentti-hoitoon 
soveltuva potilasryhmä on ruo-
katorvikirurgian jälkeinen anas-
tomoosilekaasi. Näillä potilailla 
hoito tulee kuitenkin toteuttaa 
harkitusti endoskopialöydök-
sen perusteella. Pienissä, rajoit-
tuneissa lekaaseissa stentti on 

turha, ja toisaalta laajat anasto-
moosilekaasit tulisi hoitaa ope-
ratiivisesti.

Kirjallisuudessa on julkaistu 
pieniä sarjoja ruokatorven spon-
taanista perforaatiosta (Boerha-
ven), joissa potilaat on hoidettu 
päällystetyllä stentillä. Tässä 
ryhmässä stentin käyttöön tuli-
si suhtautua vielä hyvin kriitti-
sesti. Tänä päivänä kokeneissa 
käsissä spontaanin ruokatorven 
perforaation leikkaushoidon 
tulokset ovat hyvät. Potilaita 
menetetään harvoin. Stenttaus 
on vaihtoehto silloin, kun klini-
kassa ei ole kokemusta leikka-
ushoidosta.  Näille potilaille on 
mahdollista laittaa päällystetty 
poistettavissa oleva stentti ja 
siirtää potilas yksikköön, jossa 
on mahdollisuus toteuttaa myös 
operatiivinen hoito. Merkittä-
vämpi potilasryhmä on kuiten-
kin ne huonokuntoiset potilaat, 

joilla leikkausriski on liian suuri 
iästä ja/tai perussairauksista joh-
tuen.  Toisaalta vaikeassa septi-
sessä shokissa, voidaan harkita 
myös stenttausta. Se antaa aika-
lisän, jolla mahdollistetaan poti-
las tilan stabilointi ennen mah-
dollista leikkaushoitoa. 

Miten ruokatorvistentti
valitaan?

Jos stenttiä ei ole tarkoitus pois-
taa (esimerkiksi tuumoripoti-
laat), voidaan käyttää stenttejä, 
joissa molemmat päät ovat lyhy-
eltä matkalta päällystämättömiä. 
Tämä päällystämätön osuus vä-
hentää stentin migraatio-taipu-
musta. Jos stentti on tarkoitus 
poistaa (tyypillisesti 4-8 viikon 
kuluttua), on parempi valita 
kokonaan päällystetty stentti.  
HYKSissä on aloitettu käyttä-
mään ruokatorven alaosan per-
foraatioissa Micro-Techin koko-

naan päällystettyjä nitinolisia 
metalliverkkostenttejä, jotka 
ovat halkaisijaltaan tavallista 
paksumpia eli 28 - 30 mm. Isom-
pi halkaisija auttaa pitämään 
stentiä paikallaan ruokatorvessa, 
jossa ei ole stenttiä fiksoivia ah-
taumia. Tällöin iso stentti myös 
tiivistyy paremmin ruokatorven 
seinämää vasten ja sulkee näin 
perforaation varmemmin.

Miten yleisiä ovat 
ruokatorven perforaatiot?

Eero Sihvon mukaan viimei-
sen noin 30 vuoden aikana 
HYKS:ssä on hoidettu yli 200 
ruokatorven perforaatiota. 70- 
ja 80-luvun potilaista mukana 
ovat vain leikatut potilaat.  Do-
sentti Sihvo kertoo hoitotulosten 
selvästi parantuneen vuosien 
kuluessa. Tähän ovat syynä pa-
rantuneet leikkaustekniikat, ke-
hittynyt tehohoito, tehokkaam-
mat antibiootit ja parantunut 
diagnostiikka. Vuosittain HYKS 
Meilahden sairaalassa laitetaan 
kokonaisuudessaan noin 40 - 50 

ruokatorvistenttiä.  Näistä noin 
15 käytetään erityyppisten ruo-
katorven perforaatioiden hoi-
dossa. Tärkein potilasryhmä on 
endoskooppisten toimenpitei-
den aiheuttamat perforaatiot. 
Hän suositteleekin etenemään 
ruokatorven ahtaumapotilaiden 
kanssa vaiheittain. Tiukassa 
erityisesti emäsvamman aiheut-
tamassa ahtaumassa kannattaa 
laajentaminen suunnitella use-
ampaan istuntoon.  Hyvin voi 
aloittaa 10–12 mm dilataatiolla 
ja jatkaa muutaman viikon ku-
luttua laajentamista muutamalla 
millimetrillä.

Haastattelussa dosentti Eero Sihvo – HYKS Meilahden sairaala, 
thorax- ja esofaguskirurgian yksikkö

Dosentti Eero Sihvo 


