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UpViser oy on toiminut Suomessa 
nyt kolme vuotta ja toimintamme 
on laajentunut Norjan tytäryhtiön 
lisäksi myös Ruotsiin, Tanskaan ja 
Viroon.

Plastiikkakirurgian, urologian, 
gastrokirurgian ja gynekologian 
ydinalueilta toiminta laajenee 
myös muuhun kirurgiaan.
Uusin yhteistyökumppani on 
INTEGRA. Syyskuun alussa 
OMNI-TRACT -haavanlevittimet 
ja LUXTEC-otsavalot  siirtyivät 
UPViserille Suomessa.
Monille kirurgian parissa toimiville 
tuotteet ovat tuttuja ja niiden 
avulla näkyvyys leikkauksissa 
paranee.

UpViser on alusta alkaen pyrkinyt 
hyvään asiakaspalveluun ja tuote-
koulutukseen. Saamamme palautteen 
perusteella toimitukset ovat olleet 
nopeita ja joustavia sekä yhteyden 
ottoihin vastataan nopeasti. 
Tänä vuonna olimme mukana 
yhteensä 17 koulutustapahtumassa 
ja ensi vuonna on jo varattu useita 
UpViser Akatemia -koulutupäiviä.
Pyrimme jatkamaan vuonna 2011 
samalla konseptilla. 

Ilkka Korhonen
toimitusjohtaja
UpViser Oy

UpViser oli mukana vahvasti Operatiivisilla päivillä 2009. 
Tervetuloa tutustumaan osastoomme 24. - 26.11.2010.

Operatiiviset päivät 2010

Omni-Tract -levitinsysteemi 
tuli Suomeen jo vuonna 1987.

Uudesta GORE Fistula Plug:sta hyviä käyttökokemuksia
Uudella Fistula Plug:lla on
saatu hyviä hoitotuloksia, 
kun kyseessä on korkea 
transsfinkterinen fisteli tai 
tarkoituksena on sulkea ka-
nava kokonaan.

Anaalifisteli kehittyy peräauk-
kokanavan limakalvorauhasen 
tulehduksen seurauksena. Fistel-
lin kehittymistä saattaa edeltää 
abskessi, jonka paranemisen jäl-
keen voidaan todeta fisteli. Har-
vinaisempia syitä voi olla Chro-
nin tauti, peräaukon haavauma, 
toimenpiteiden jälkeisen komp-
likaatiot ja tulehdustenjälkitilat.

Fistelit luokitellaan intersfinktee-
rinen, transsfinkteerinen (matala 
ja korkea) ja surprasinkteerinen 

sen mukaan miten fisteli kulkee 
suhteessa sulkijalihaksiin.

LEIKKAUSMENETELMÄT
Fistelin hoito on pääsääntöisesti 
kirurginen. Suurin osa fisteleis-
tä voidaan hoitaa halkaisemalla 

kanava eli dis-
kisiolla (engl. 
l a y - o p e n ) . 
Toimenpiteen 
jälkeen haava-
pinta paranee 
muutamassa 
viikossa. Osa 
fisteleistä on 
kuitenkin sel-
laisia, että dis-
kisio johtaisi 
sulkijal ihas-
vaurioon. Vau-

rio aiheuttaa inkontinenssin eli 
ulosteen pidätyskyvyttömyyden.

Sulkijalihasvaurion välttämisek-
si korkeissa fisteleissä käytetään 
muita leikkausmenetelmiä. Liu-
kuläppäleikkauksessa limakalvoa 
irroitetaan osittain ja vedetään si-
säaukon päälle paikaksi. Toinen 
menetelmä on fistelikanavan pois-
to kartiomaisesti ja sisä- ja ulkoau-
kon sulku. Edelleen voidaan käyt-
tää ns. lankasulkumenetelmää.

Tämä hoito on yleinen jos fistelin 
lisäksi todetaan abskessi. 

GORE FISTULA PLUG
Sairaalassamme on käytetty Gore 
Fistula Plugia korkeiden tai uu-
siutuneiden fisteleiden hoidossa. 
Fistula Plug- leikkauksen tarkoi-
tuksena on sulkea kanava koko-
naisuudessaan; kun Fistula Plug 
vähitellen sulaa, umpeutuu myös 
fistelikanava. Kokemuksemme 
mukaan leikkauksessa fistelin si-
säaukko ja ulkoaukko tulee pys-
tyä identifioimaan tarkasti. Sen 
jälkeen olemme puhdistaneet 
kanavan, ja asettaneet Fistula 
Plugin ohjeen mukaisesti sisä-
aukosta ulkoaukkoon. Pidämme 
tärkeänä, että Fistula Plugin kan-
ta fiksoidaan sisempään sulkijali-
hakseen (internisfinkteri), ja sen 
päälle käännetään limakalvoläp-
pä. Olemme käyttäneet Fistula 
Plugia erityisesti potilailla, joille 
on tehty aiemmin fistelin vuok-
si leikkaus, mutta joilla fisteli on 
uusiutunut. Yleensä näissä tilan-
teissa fistelikäytävä on ympä-
röity langalla. Kokemuksemme 
mukaan Fistula Plugia voidaan 
käyttää myös ensimmäisenä 
leikkausmenetelmänä, jos ky-
seessä on korkea transsfinkteeri-
nen fisteli. 

Olemme olleet tyytyväisiä leik-
kaustuloksiin. Merkittävällä 
osalla potilaista fistelit ovat pa-
rantuneet eikä uusiutumisia ole 
todettu. Leikkauksen jälkeisiä 
infektioita tai ulosteen pidätys-
kyvyttömyyttä ei ole esiintynyt. 
Yhdellä potilaalla oli kipua usei-
ta päiviä leikkauksen jälkeen. Tä-
män syynä oli sisemmän sulkija-
lihaksen spasmi, joka hoidettiin 
diltiazemvoiteella. Kahdella po-
tilaalla Fistula Plug irtosi ennen 
kuin fisteli ehti sulkeutua. Fistu-
la Plugin irtoamisen ehkäisemi-
seksi olemme nykyään pyrkineet 
fiksoimaan kannan huolella.

Fistula Plug vaikuttaisi olevan 
käyttökelpoinen menetelmä 
vaikeiden fisteleiden hoidossa. 
Leikkaustekniikka on varsin 
yksinkertainen. Olennaista on 
muistaa, että tässä leikkauk-
sessa ei kajota sulkijalihaksiin. 
Fistula Plugia voisi harkinnan 
mukaan käyttää myös matalissa, 
anteriorisissa fisteleissä.

Markku Aarnio
LT, gastroenterologisen
kirurgian erikoislääkäri
Keski-Suomen keskussairaala 
Jyväskylä

Suomessa  on  käytössä yli 80 
Omni-Tract haavanlevitys- ja 
statiivisysteemiä. KYS hankki 
ensimmäisen OMNI-TRACT 
levittimen verisuonikirurgiaan 
jo yli kaksikymmentä vuotta 
sitten. Tri Ilkka Oksala otti lait-
teiston käyttöön aneorysma-
leikkaukseen ja siitä oli suuri 
apu varsinkin päivystysaikana.

OMNI-TRACT on nykyisin käy-
tössä useilla kirurgian aloilla. 
Siitä on tuotekehityksen myötä 
tullut yksinkertainen apuväli-
ne leikkaussalihenkilökunnalle 
ja sen käyttöönotto on nopeaa.   
Uusin OMNI-TRACT malli OM-
NI-FLEX  mahdollistaa OMNI-

TRACT osien yhdistelyä ja  näin 
käyttöalueet lisääntyvät.

Verisuonikirurgian, gastroen-
terologian ja urologian lisäksi 
uutta levitintä voi käyttää orto-
pediaan. Kokeilut ovat alkamas-
sa lonkka- ja polvi leikkauksissa. 
Myös plastiikkakirurgit hyö-
dyntävät uutta OMNI-FLEX lait-
teistoa työssään.

HUS Peijaksen sairaalassa urologit
käyttävät uutta Omni-Flex-levitintä
kystektomia-leikkauksessa. 
Urologit Jukka Sairanen oik., ja 
Hanna Vasarainen vas. sekä 
instrumenttihoitaja Tiina Tuomipuu.

Uudesta GORE Fistula Plug:sta hyviä käyttökokemuksia

Uusi 

OmniFlex-

systeemi

Omni-Tract -levitinsysteemi 
tuli Suomeen jo vuonna 1987.

nro. 2

Kaavakuva Gore Fistula Plugista
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Gynekologiset laskeumat
Laskeumista tai oikeammin 
lantionpohjan toimintahäiri-
öistä puhutaan, kun lantiopoh-
jan tukirakenteet vaurioituvat 
sallien tukipohjan yläpuolisten 
elimien kuten virtsarakon, koh-
dun ja peräsuolen laskeutua tä-
män tason alapuolelle.

Lantionpohjan toimintahäiriöt 
ovat yleisiä ja hyvänlaatuisia, 
mutta elämänlaatua huononta-
via vaivoja. Jopa 40 % naisista 
on jonkinasteinen laskeuma. 
Elämänaikaiseksi riskiksi jou-
tua laskeumaleikkaukseen on 
arvioitu 11 % ja näistä uusinta-
leikkaukseen joutuu jopa 30 %.

Taustatekijöistä

Laskeuman muodostumista 
edesauttavat synnytysten mää-
rä ja erityisesti vaikeat alaties-
ynnytykset. Alle 60-vuotiailla 
naisilla synnytysten määrän on 
todettu olevan vah-
vin riskitekijä. Taus-
talla voi olla myös 
raskas ruumiillinen 
työ tai liikunta sekä 
ylipaino. Ikäänty-
essä kudokset heik-
kenevät ja vaihde-
vuosien jälkeinen 
naishormonipitoi-
suuden aleneminen 
lisää laskeumien ris-
kiä 40 % jokaista elet-
tyä vuosikymmentä 
kohti. Geneettisillä 
tekijöillä on myös 
merkitystä. Laaja-
alainen lantionalu-
een kirurgia voi 
johtaa lantionpohjan 
toimintahäiriöihin. 
Muusta syystä kuin 
laskeuman takia 
tehdyn kohdunpois-
toleikkauksen merkitys on kiis-
tanalainen.

Luokittelu

International Continence So-
cietyn terminologian mukaan 
”seele” nimitystä ei tulisi enää 
käyttää vaan kystoseele (virtsa-
rakonlaskeuma) on emättimen 
etuseinämän laskeuma, rekto-
seele (peräsuolenlaskeuma) ja 
enteroseele (emättimentaka-
pohjukanlaskeuma) ovat emät-
timen takaseinämän laskeumia. 
Kohdun tai kohdupoiston jälkei-
sen emättimenpohjan laskeuma 
on apikaalinen laskeuma. Luo-
kittelu tapahtuu kansainvälisen 
ja standardoidun POP-Q (Pelvic 
Organ Prolapse Quantificati-
on) mittaustavan mukaan nel-
jään eri asteeseen käyttäen im-
menkalvotasoa kiintopisteenä. 

Oireet

Virtsarakon- ja suolentyhjen-
tämisvaikeudet sekä painon-
tunne ovat laskeuman oireita. 
Usein potilaat toteavat itse jo-
tain pullistuvan ulos emätti-
men suuaukosta. Muita oireita 
saattavat olla alaselän ja/tai ala-
vatsan kipu, yhdyntävaikeudet, 
virtsan- tai ulosteenkarkailu 
sekä limakalvo-oireet.

Hoito

Perinteisesti laskeumat on kor-
jattu emättimen kautta avaa-
malla limakalvo, tukemalla alla 
oleva sidekudoskerros ompe-
lein, poistamalla ylimääräinen 
limakalvo ja sulkemalla lima-
kalvo uudelleen. Laskeumien 
uusiutumista esiintyy 5-11 % 
perinteisen leikkauksen jäl-
keen. Uusiutuneissa ja vaikeissa 
laskeumissa on viime vuosina 

käytetty eri verkkomateriaaleja 
ja tulokset ovat olleet hyvät.

Verkkomateriaaleihin liittyvät 
leikkaustekniikat ovat kehitty-
neet viime vuosina. Suomessa 
on meneillään monikeskustut-
kimus Elevate Posterior® tu-
kiverkon käytöstä emättimen 

takaseinämän ja/tai pohjukan 
laskeuman hoidossa.

Elevate Posterior® polypro-
pyleeniverkon asennuksessa 
tärkein muutos aiempiin vas-

taaviin menetel-
miin on se, että 
verkko asennetaan 
mahdollisimman 
mini-invasiivisesti 
yhdestä emätti-
men takaseinä-
mään tehdystä 
limakalvoviillos-
ta. Verkko kiin-
nitetään samasta 
poly propyle e n i 
materiaalista val-
mistetulla ankku-
rilla paikoilleen 
kummallekin puo-
lelle ligamentum 
s a k r o s p i n a l i k-
seen. Suurin muu-
tos muihin mene-
telmiin nähden on, 
ettei pakaroiden 
kautta tehtävää ns. 
sokeaa pistoa enää 

tarvita. Toimenpide kestää noin 
20 – 45 minuuttia. Alustavat tu-
lokset yhden vuoden kohdalla 
ovat hyviä osoittaen 91,7 % te-
hokkuustasoa ja komplikaatiot 
ovat vähäisiä.

Elevate Anterior® verkolla kor-
jataan vastaavasti emättimen 

etuseinämän las-
keumaa. Se ase-
tetaan yhdestä 
etuseinämän viil-
losta ankkureilla 
molemmin puolin 
ligamentum sak-
rospinalikseen ja 
etunurkat ankku-
roidaan obturator 
aukon rakentei-
siin virtsarakon 
kaulan tasoon la-
teraalisesti.

Molempien Elevate menetelmi-
en tärkeimpänä etuna on näkö-
kontrollissa tehtävä ankkurei-
den kiinnittäminen. Tällöin ns. 
sokeasta lähestymistavasta joh-
tuvat komplikaatiot jäävät pois. 
Lisäksi toimenpiteet voidaan 
tehdä paikallispuudutuksessa 
päiväkirurgisesti ja potilaiden 
toipuminen on nopeaa.

Mervi Haarala
LT, ylilääkäri, TYKS, 
Vakka-Suomen sairaala, 
naistentaudit

LASKEUMIEN LUOKITTELU
Luokka 0 Ei laskeumaa
Luokka I Laskeuma enintään1 cm päähän immenkalvotasosta
Luokka II Laskeuma immenkalvotasolle tai 1 cm sen ylä- tai   
 alapuolelle
Luokka III Laskeuma yli 1 cm immenkalvotason ulkopuolelle
Luokka IV Emättimen täydellinen uloskääntyminen tai 
 kohdun täydellinen laskeuma

AMS Elevate™-etuverkko 

AMS Elevate™-verkko asennettuna

Plastiikkakirurgina käytän täyteaineita lähes päivittäin.  Vii-
me vuosien aikana ykköstuotteeni tässä sektorissa on ollut 
Juvederm tuotesarja. Miksi Juvederm? Monestakin syystä. 
Ensinnäkin kyseessä on turvallinen, hyvin tutkittu hya-
luronihappoa sisältävä geeli, jolla on maailmalla ja Suomessa-
kin tehty todella paljon hoitoja.  Lisäksi se pehmeänä tuottee-
na on helppo injisoida, mikä on erityisen tärkeää huolellisesti 
muotoiltavien kohtien kuten huulien kohdalla. Tietenkin Ju-
vedermin pitkä kesto ja laaja tuotevalikoima (Ultra 2, 3 ja 4 
sekä Voluma) sekä tuotteen sisältämä puudukeaine ovat myös 
merkittäviä tekijöitä.

Yleisimmät käyttöalueet

Juvedermia en käytä pelkästään juonteiden ja ryppyjen täyt-
tämiseen vaan paljon myös kasvojen muotoiluun. Monesti 
yhdistän täyteainehoidon lihaksia rentouttavaan botuliini-
hoitoon. Samoin täydennän plastiikkakirurgisia toimenpiteitä 
Juvedermilla ja osa täyteainehoidoista voidaan toteuttaa myös 
kirurgisen toimenpiteen yhteydessä.

Tavallisimpia hoitokohteita juonteista ovat nenän ja suupielen 
välinen ns. nasolabiaalipoimu, kulmakarvojen väliset juonteet 
(yhdistettynä botuliiniin) ja haastava suupielen ulkonurkasta 
alaspäin menevä ns. marionettijuonne. Tämänkin saa usein 
pehmenemään Ultra 3 tai 4 Juvedermilla - samalla hieman 
nostaen suupieltä ylöspäin. Muotoilussa tavallisin kohde on 
huulet. Huulien reunan korostan Ultra 2:lla tai Ultra 3:lla ja 
huulen täytteenä Ultra 3 tai Ultra 4 toimii hyvin. Toimenpide 
tehdään aina yhdessä hoidettavan kanssa: suunnitellaan, vali-
taan tuotteet, lääkitys tai johtopuudutus tarvittaessa ja hoidon 
aikana katsotaan efektiä myös peilin kautta.
 

Juvederm Ultra myös kasvojen muotoiluun

Vaikka Juvederm toimii 
erinomaisesti juonteiden 
ja ryppyjen tasoittajana 
niin vasta kasvojen muo-
toilun mahdollisuus saa 
plastiikkakirurgin in-
nostumaan Juvedermin 
tuotesarjan käytöstä. 
Tällöin kyseeseen tulee 
sarjan kiinteämmät ja 
pitkäkestoisimmat tuot-

teet: Juvederm Ultra 4 ja Voluma.  Muotoiltavia kohteita ovat 
mm. poskipäät, leukapielet, alaleuka (poikkiuurre ja leuan 
kärki ja kuoppa), kulmakarvat (nosto), ohimoalue ja nenä (ne-
nän kärjen nosto ja nenän selän muotoilu). Tavallisin muotoi-
lukohde on toki huulet, jotka tehdään siis Ultra 2-4 tuotteilla. 
Samoin melko usein täytetään tai muotoillaan varsin vaativaa 
kohdetta eli alaluomen ja posken välistä rakenteellista uurret-
ta (ns. kyynelura).  Juvederm Ultra 2 tai 3 toimii tässä hyvin ja 
voidaan hyödyntää myös alaluomen ja keskikasvojen plastiik-
kakirurgista muotoilua täydentämään efektiä.

Injektiohoidot ovat osa modernia plastiikkakirurgiaa. Hoi-
doilla voidaan sekä korvata että täydentää kirurgiaa. Juveder-
min tuotesarja antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Täyteaineet ovat tulleet
 jäädäkseen – nyt ne ovat
 jo osa kasvojen muotoilua

Heikki Kupi
Plastiikkakirurgi
KC Clinic  - Tampere
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Upviser oli mukana useissa 

koulutustapahtumissa 

vuoden 2010 aikana.

Miksi kapseloitumista
esiintyy?

Kapseloitumisen syyksi on 
epäilty leikkauksen jälkeis-
tä verenpurkaumaa, traumaa, 
leikkausliinoista irtoavia par-
tikkeleita, implantin pintama-
teriaalia, silikonia ja ties mitä. 
Asiaa on tutkittu runsain mi-
toin ilman, että koriin olisi jää-
nyt mitään villoja. Huomiotani  
kiinnitti  kuitenkin tutkimuk-
set, joissa osoitettiin erilaisin 

menetelmin rintaimplanttia ym-
päröivän kapselin sisältä löyty-
vän bakteereita. Tavallisimmin 
staphylococcus epidermidista.  
Samanaikaisesti bakteriologit 
osoittivat bakteerien muodos-
tavan järjestäytyneitä organis-
meja vierasesineiden ympärille. 
Näitä kolonisaatioita on ruvettu 
kutsumaan biofilmeiksi. Sit-
temmin on havaittu, että bio-
filmi-infektiot selittävät monet 
krooniset tulehdukset kuten vä-
likorvatulehduksen, karieksen, 
kroonisen kystisen fibroosin, 
katetri-infektiot ja proteesi-in-
fektiot. Lokakuussa 2010 austra-
lialainen tutkijaryhmä julkaisi 
tutkimuksensa, jossa he olivat 
kehittäneen kokeellisen mallin 
silikoni-implantti infektioille 
ja kapseloitumiselle. Ryhmä 
osoitti, että implantin ympäril-
le muodostuva biofilmi laukaisi 
rinnan kovettumisen. Tutkimus 
kantoi viimeisen korren kekoon: 
silikoni-implanttien kovettumi-

nen johtuu proteesin ympärille 
muodostuvasta biofilmistä, joka 
aiheuttaa inflammaatiota, side-
kudoksen lisääntymistä ja ku-
doksen kovettumista rintaimp-
lantin ympärille.

Nyt puhutaan 
biofilmistä

Biofilmi syntyy leikkauksen 
aikana implantin pintaa kiin-
nittyneistä bakteereista, jotka 
kasvavat  tunneissa tai vuoro-

kausissa moni-
ker rok si sek s i 
orga n i s m i k s i 
proteesin pin-
nalle. Biofilmis-
sä voi olla useita 
eri bakteereja, 
jotka lymyävät 
a nt ibiootei lta 
suojassa bio-
filmin suojas-
sa. Perinteiset 
bakteeriviljelyt 
biofilmistä ovat 
negatiivisia ja 
tarvittavat anti-
bioottikonsent-
raatiot bakteeri-
en tuhoamiseksi 

voivat olla tuhatkertaisia nor-
maaliin MIC arvoon verrattuna. 
Tavallinen antibioottihoito on 
voimaton muodostuneita bak-
teerikalvoja vastaan.

Pohdimme rintaimplanttien 
kapseloitumista ja kapseloitu-
misen estämistä klinikassam-
me pari vuotta sitten. Olemas-
sa olevan tiedon perusteella 
todennäköisin syy olisi hidas, 
subkliininen bakteeri-infektio. 
Biofilmeistä emme olleet kuul-
leet juuri mitään. Käytäntö 
osoitti, että tavallinen antibi-
oottihoito leikkauksen aikana 
ja sen jälkeen ei estänyt kapse-
loitumista. Niinpä muutimme 
leikkaustekniikkaamme siten, 
että mahdollisuudet implantin 
kontaminoitumiseen leikkauk-
sen aikana minimoitiin. Rintaa 
ja etenkin nännipihaa ei mani-
puloida tai puristella. Nänni-
piha peitetään liimakalvolla. 
Haavanreunat ”maalataan” an-

tibioottiliuoksella, jossa myös 
implantti uitetaan ennen rin-
taan työntämistä. Implantti su-
jautetaan rinnan sisään nopeasti 
eikä sitä lutkuteta edestakaisin. 
Sinetiksi potilas saa vielä posto-
peratiivisen antibioottikuurin, 
jonka tarkoituksena on estää 
mahdollisten implantin pintaan 
tarttuneiden bakteereiden kas-
vu. Antibiootin kirjo on suun-
nattu erityisesti stafylokokkia 
vastaan.

Ja mitä tapahtui? 

Olemme laittaneet uudella tek-
niikalla noin 400 rintaimplant-
tia viimeisen kahden vuoden 
aikana ilman ainuttakaan ko-
vettunutta rintaa. Muutos ai-
kaisempaan oli dramaattinen. 
Bakteeriteorian mukaisesti voisi 
odottaa, että kapseloituminen 
näkyy hyvin 
pian – muuta-
massa kuukau-
dessa – leikkauk-
sen jälkeen. Toki 
myöhäiskapse-
loitumista voi 
esiintyä, mutta 
jo aikaisemmis-
sa tutkimuksissa 
on todettu tämän 
olevan hyvin 
harvinaista. Hoi-
toprotokollam-
me näyttää tepsi-
vän, tulevaisuus 
näyttää voidaan-
ko asia hoitaa 
yksinkertaisem-
min. Ehkä imp-
lantin pinta voisi 
olla valmiiksi an-
tibakteerinen?

Olemme aloittamassa tutkimus-
sarjaa, jossa pyrimme edelleen 
selvittämään biofilmin  asemaa 
rintaproteesi-infektioissa sekä 
mahdollisesti altistavien teki-
jöiden  löytymistä. Etsimmekin 
tutkimuksiimme vapaaehtoisia 
naisia, jotka kärsivät rintojen 
kovettumisesta. Kapseli otetaan 
näytteeksi ja valinnan mukaan 
rinnat voidaan jättää ilman imp-
lanttia tai kohottaa  uusilla imp-

Rintaimplanttien 
kovettuminen – 
voitettu ongelma?

Rintojen kohottaminen silikoni-implanteilla on yksi tavallisimpia plastiikkakirurgi-
sia toimenpiteitä, jonka suosio kasvaa vuosi vuodelta. Suurimpana ongelmana on 
ollut rintaimplantin kovettuminen leikkauksen jälkeen. Rinta menettää luonnollisen 
muotonsa, implantti näyttää kiipeävän ylöspäin sen puristuessa pallomaiseksi, rinta 
kovettuu ja tulee kivuliaaksi. Kauniiksi aiotusta rinnasta tulee kova ja ruma koppu-
ra. 45 vuoden ajan on yritetty keksiä menetelmiä kovettumisen estämiseksi huonoin 
tuloksin.  Kovettumia on todettu 0.6-100% implanttileikkauksen jälkeen. Nykyisillä 
karhennetuilla anatomisilla implanteilla riski on ollut viiden prosentin luokkaa.

HUS Rintarauhaskirurgian yksikön workshop 25. - 26.10.2010. 

Plastiikkakirurgi Catarina Svarvar ja avustajanaan Maria Majava. 

Kuvaajana Markus Airaksinen, Upviser Oy.

Kansainvälinen WAL-rasvansiirtokoulutus Klinikka 22:n tiloissa 

maaliskuussa 2010. Mukana 25 kansainvälistä osallistujaa.

lanteilla. Useimmi-
ten tyhjäksi jäävä 
rinta on kuitenkin 
hyvin surullisen 
näköinen ja pa-
rempi vaihtoehto 
on rinnan täyttä-

minen samassa leikkauksessa, 
jolloin voidaan käyttää uusia, 
anatomisia Natrellen rintaimp-
lantteja tai omarasvasiirrettä. 
Kokemuksemme mukaan ras-
va tarttuu paremmin sopivan 
löysään rintaan, jossa on ollut 
proteesi, kuin tiukkaan neit-
seelliseen rintaan. Rasvansiir-
roissa käytämme uutta Body-Jet 
(”vesisuihkurasvaimu”) mene-
telmää, joka on huomattavasti 

kudosystävällisempi kuin pe-
rinteiset rasvaimut.  Siirrettä-
vän rasvanlaatu ja tarttuvuus 
on parempi. Useamman kup-
pikoon suurennokset tapahtu-
vat parhaiten rintaimplanteilla, 
jotka tutkimukseen osallistuvat 
naiset saavat erikoishintaan.

Asko Salmi
LKT, plastiikkakirurgian 
erikoislääkäri
Plastiikkakirurginen 
sairaala KL

Natrelle™ 
510

Plastiikkakirurgi Asko Salmi työnsä äärellä.
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Vesisuihkun käyttö
 säästää kudoksia

WAL- tekniikka on helppoa ja 
kontrolloitua. Puuduteliuoksen 
tasainen jakautuminen isolle 
alueelle tekee rasvan ottamisen 

helpommaksi ja verenvuoto on 
vähäisempää. Myös jälkihoito on 
potilaille vähemmän kivuliasta. 
Itse leikkaustekniikka vaatii oi-
valluksen, että vesi tekee työt ja 
kirurgin ei tarvitse kuin rauhal-
lisesti näyttää kanyylia kudok-
selle. Jos alkaa hosua tai käyttää 
voimaa, tulee vähemmän rasvaa 
ja se on verisempää. Vaikka työs-
kentelen isossa sairaalassa, jossa 
on 16 leikkaussalia, hoitohenki-

jonkinlainen kudospuutos joko 
tapaturman, syövän, tai synnyn-
näisen epämuodostuman takia. 

Omat potilaani jakautuvat kol-
meen ryhmään. Rinnan osapois-
ton tai rinnanpoiston jälkeinen 
kudospuutos, arpion-
gelmista kärsivät poti-
laat ja rinnan synnyn-
näinen puuttuminen 
tai voimakas alikehit-
tyminen. 

Tilanteissa, joissa oli-
si ennen laitettu em. 
s i l ikon i-impla nt t i , 
voidaan nykyään po-
tilas hoitaa vapaalla 
rasva-siirteellä. Ras-
vansiirto ei suin-
kaan ole ainoastaan 
puuttuvan kudosti-
lavuuden korvaami-
nen vaan kovien ja 
kipeiden arpien rat-
komista ja pehmentämistä. 
Alustavat tulokset näyttävät 
lupaavilta ja oman rasvansiir-
totekniikan kehittyessä jäävien 
vaskularisoitujen adiposyyttien 
määrä nousee. On myös potilai-
den välisiä eroja rasvasiirteen 
tarttumisessa. Yleisesti ns.” take 
” eli rasvasiirteen tarttuvuus 
on parempi toisessa siirrossa.

Puh.  010 835 4500
Fax.  010 835 4501

www.upviser.fi
info@upviser.fi

UpViser Oy
Leinikkitie 20 B
01350 Vantaa

Suomessa on tehty WAL-tekniikalla jo yli 
350 rasvansiirtotoimenpidettä.

UpViser maalla, vesillä ja ilmassa...

BODY-JET rasvaimu- ja siir-
tolaitteisto tuli Suomeen yli 
kaksi vuotta sitten. Laitteis-
toja on Suomessa nyt 22 ja osa 
asiakkaista vuokraa laitetta. 
Uusi vesisuihkutekniikka 
on yleistynyt tasaisesti niin 
rekonstruktiivisessa kuin 
esteettisessä plastiikkakirur-
giassa sen hellävaraisuuden 
ja helpon rasvankeräystek-
niikan ansiosta.

Omat kokemukset 
WAL-tekniikasta

Aloitin WAL-rasvaimulaitteiston 
käytön n. 1,5 vuotta sitten Jorvin 
sairaalassa ja nyt rasvansiirtotoi-
menpiteitä olen tehnyt lähes nel-
jäkymmentä. Kunnallisella puo-
lella hoidetaan potilaita, joilla on 

lökunta on ollut motivoitunutta 
laitteiston oppimiseen ja laitteis-
ton käyttöön suhtaudutaan rau-
hallisesti.

Potilaat yleensä suhtautuvat uu-
teen hoitoon uteliaasti ja positii-

visesti.  Kuinka moni 
em. keski-ikäinen 
nainen ei haluaisi 
luopua vatsamakka-
roistaan ja saada sa-
malla uuden rinnan? 
Potilaiden infor-
mointi on myös tär-
keää, enkä koskaan 
lupaa liikaa. Silloin 
suuri osa potilaista 
on tyytyväisiä. Jos 
potilailla on vähän 
rasvakudosta, on pa-
rempi käyttää muita 
rekonstruktioteknii-
koita.

Rasvansiirtoa tutki-
taan paljon. Rasvansiirtoon liit-
tyvä biologia on ehkä vielä jän-
nittävämpää kuin itse tekniikka. 
Rasvansiirteen seassa piilee 
rasvaperäisiä kantasoluja ns.” 
adiposyte derived stem cells” 
,joista on kaavailtu rakenne osia 
monenlaisille uusille kudoksille; 
verisuonille, hermoille lihaksille 
ja luulle. Kantasolut ovat myös 
immunologisesti aktiivisia. Pe-

rustutkimus, myös Suomessa, on 
tällä saralla erittäin vilkasta ja 
lähivuosina tulee tapahtumaan 
monta läpimurtoa.

Minulle henkilökohtaisesti ras-
vansiirto WAL-laitteistolla on 
tuonut yhden uuden ulottuvuu-
den ja työkalun korjaavan kirur-
gian vaativalle työkentälle.

Susanna  Kauhanen
LT, Plastiikkakirurgian ja 
Kirurgian erikoislääkäri

Plast.kir. Susanna Kauhanen opastaa erikoistuvia lääkäreitä vas. 
Vahur Grunthal, kesk. Päivi Merkkola-Von Schantz rasvansiirrossa.

Lääkäri demonstroi WAL-tekniikalla 
kerättyä rasvasiirrettä taitokseen, jota 
on annosteltu Cytori-kahvalla.

Vasemmalla Lipo-collector II ja vieres-
sä uusi Filler-collector, joita käytetään 
rasvankeräilyssä.

UpViser-kuumailma-
pallo Cup Virossa 
maaliskuussa 2010.

Juha Ranta 
vauhdikkaana 
Rukan rinteessä.

UpViser mukana 
Sulkavan soudussa 
kesällä 2010

UpViser-kuumailma-UpViser-kuumailma-
pallo Cup Virossa 
maaliskuussa 2010.

kesällä 2010

Tuoteuutuus Medica-messuilta!

Vaihtoehto 
perinteiseen 
haavan sulkuun.
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