
UpViser on toiminut nyt yli viisi 
vuotta ja toimintamme laajenee. 

Nykyinen uusi tekniikka ja  
monet uudet mini-invasiiviset 
hoitomenetelmät ovat tuoneet 
paljon hyvää potilaiden hoitoon. 
Samalla se asettaa myös haasteita 
sairaaloiden henkilökunnalle,  
kun kehitys on nopeaa ja uusien 
menetelmien oppiminen  
vie oman aikansa. 
 
UpViser Oy:n tavoitteena on  
alusta alkaen ollut asiakas- 
lähtöinen toimintatapa, jossa  
korostuu asiantunteva koulutus 
niin laitteisiin kuin uusiin  
kirurgisiin tekniikoihin. Näin 
takaamme yhdessä laadukkaan 
hoidon potilaille. 

Tämän vuoden aikana olemme 
järjestäneet Suomessa ja ulkomail-
la yhteensä 25 UpViser Akatemia 
-koulutusta lääkäreille ja hoito-
henkilökunnalle. 

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme 
hyvästä yhteistyöstä ja  
lisäämme resursseja vuodelle 
2013,jotta palvelumme taso  
paranee vielä entisestään.   

Ilkka Korhonen
toimitusjohtaja
UpViser Oy

Richard Wolf – tuotteet esillä Operatiivisilla päivillä 21-23.11.2012  
UpViserin osastolla 4C5. Tervetuloa tutustumaan.  

Operatiiviset päivät 2012

”It started with an idea”

EndoCam HD videojärjestelmä. Logic HD 
on koko järjestelmän ydin. Kosketusnäyttö 
takaa helpon ja nopean käyttökokemuksen. 
Järjestelmän kautta ovat hallittavissa kaikki 
toimenpiteissä tarvittavat endoskooppiset 
kuvantamisjärjestelmät. Järjestelmä 
on liitettävissä luonnollisesti 
Core- järjestelmään.

TipControl®
Ensimmäinen kääntyvä luuterä shaveriin 
endoskooppisessa selkäkirurgiasssa. Kään-
tyvän kärjen ansiosta työskentely mahdol-
lista “nurkan” taakse. Wolf tarjoaa laajan 
valikoiman endoskooppisia instrumentteja 
selkärangan alueen kirurgiaan. Potilaalle vä-
hemmän traumaattinen lähestyminen takaa 
nopeamman toipumisen leikkauksen jälkeen.

Richard Wolf edustus  
UpViserille 1.11.2012 alkaen.

Richard Wolf GmbH perustettiin Knittlingenissä, Sak-
sassa 1947 Annemarie ja Richard Wolfin toimesta vuon-
na 1947. Wolfin historia ulottuu kuitenkin aina 1900-lu-
vun alkuun, jolloin Richard Wolfin isä Georg Wolf 
alkoi valmistaa yhdessä sen aikaisten asiantuntijoiden 
kanssa endoskooppisia välineitä, joilla voitaisiin tutkia 
potilaita vähemmän kajoavin menetelmin. Tuotteiden 
korkea laatu ja helppokäyttöisyys huomattiin pian ym-
päri maailmaa ja Wolfin endoskoopeista tuli näin osa 
modernia endoskopiaa.
Alusta alkaen Wolfin ”MISSIO” 
on ollut vastata ennakoivasti 
markkinoiden tarpeisiin Richard 
Wolf tutkii, valmistaa ja mark-
kinoi innovatiivisia ja ensiluok-
kaisia tuotteita ja palveluita. 
Nykyään Richard Wolf on yksi 
maailman johtavista korkealuok-
kaisten endoskooppisten tutki-
mus- ja hoitovälineiden valmis-
tajista. 
LAAJA TUOTEVALIKOIMA
Wolfin jäykkiä ja taipuisia en-
doskooppeja käytetään lähes 
kaikilla kirurgian eri erikois-
aloilla; urologiassa, gynekologi-
assa, thoraxkirurgiassa, KNK, 

gastrokirurgiassa jne. Korkea-
luokkaisten tuotteiden lisäksi 
Wolf panostaa voimakkaasti ki-
rurgien koulutukseen. Richard 
Wolf Akatemia tarjoaa kattavan 
valikoiman kursseja eri erikois-
aloille. 
Wolf tarjoaa tuotteita yksit-
täisistä instrumenteista leik-
kaussalijärjestelmiin. Ohessa 
muutamia esimerkkejä Wolfin
laajasta tuotevalikoimasta.
  
Lisää tuotteista myös 
Richard Wolfin sivuilla:
www.richard-wolf.com

Core – Complete Operating Room 
Endoscope. Jo yli 400 sairaalaa ym-
päri maailmaa on valinnut Wolfin 
Core leikkaussali-integraation, laite- 
ja kuvanhallintajärjestelmät.

MegaPulse30+ Series, maailman ensimmäinen 30W Holmium-
laser. Desktop-Laser ”MegaPulse30+” ja Mini-Tower ”Mega-
Pulse30+” eroavat muista vastaavista laitteista erittäin suuresta 
energian vaihteluvälistä joka on säädettävissä 200-4000 µm  
   ja frekvenssi 3-25 hertsiin. 
   MegaPulse30+ lasereilla on 3  
   eri käyttömutoa; lithotripsy,  
   ablation ja caogulation.

UUSI Shark ja muut Wolf resektoskoopit 
ovat tunnettuja loistavista huuhteluominai-
suuksistaan ja helppokäyttöisyydestään. 
 
ERAGON instrumentaatio laparoskooppi-
siin toimenpiteisiin. Laaja valikoima erilaisia 
laparoskooppisia instrumentteja erinomai-
sella ergonomialla.     
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Kirurgisessa sairaalassa 
järjestettiin ensimmäinen 
THD-kurssi lokakuun 
loppupuolella. Kurssin 
johtajana toimi dosentti 
Pekka Luukko-
nen ja vieraile-
vana kirurgina 
professori Car-
lo Ratto Roo-
masta. Kurssil-
le osallistui 21 
gastrokirurgia 
eri puolelta Suo-
mea. Kurssipa-
laute oli hyvää.

2 3

THD-kurssi HYKSin Kirurgisessa 
Sairaalassa 25-26.10.2012.

Professori Ratto suoritti kaksi  
THD-leikkausta onnistunees-
ti. Lisäksi hän esitti tuloksensa 
THD- menetelmästä ja opetti 
leikkaustekniikkaa. Professori 
Ratto on ollut mukana kehit-

tämästä menetelmää vuodesta 
2004 lähtien ja hoitanut THD:n 
avulla noin 500 potilasta

THD-menetelmä perustuu tar-
koitusta varten suunniteltuun 
kertakäyttöiseen proktoskoop-
piin joka on varustettu ultraää-
nianturilla. 

Ultraäänen avulla etsitään val-
timot pukamien yläpuolelta kel-
lo kolmesta lähtien. Valtimon 
löydyttyä merkitään se diater-
mian avulla ja suturoidaan z- 
ompeleella proktoskoopin läpi. 

THD (transanal Hemorroid Deartelisation) on uusi menetelmä  
hankalien peräpukamien ja prolapsien hoitoon.

PRP -TOIMENPITEET 
YLEISTYVÄT SUOMESSA

USA:ssa omasta verestä saa-
dulla verihiutalerikasteella on 
jo ortopediassa vakiintunut 
paikka ja siitä on tehty tuhansia 
tieteellisiä julkaisuja. Samoin 
monissa Euroopan maissa PRP 
-hoitoa on käytetty jo vuosia 
esteettisessä plastiikkakirur-
giassa. Suomessa ensimmäiset 
PRP -hoidot GLOFINN Oy:n 
PRP -systeemillä aloitettiin noin 
vuosi sitten Eiran sairaalassa.

Japanilainen professori Kenji 
Kusumo vieraili helmikuussa 
2012 Suomessa esittelemässä 
monipuolisia PRP -hoitoteknii-
koita ja -tuloksia useilta eri ki-
rurgian alueilta.

Suomessa Glofinn PRP -hoitoja 
on annettu nyt muutamia sato-
ja ja eniten niistä on kokemusta 
plastiikkakirurgi Eeva Siitarilla 
ja tulokset ovat rohkaisevia.

Eeva Siitari kertoo hoitojen ide-
asta mielellään, koska tämä on 
helppo tapa uudistaa mitä ta-
hansa kudosta. Periaatteena on, 
että PRP -hoidoissa siirretään 
omasta verestä peräisin olevia 
verihiutaleita. Verihiutaleet 
aktivoivat kohdealueen kanta-
solut, jolloin uuden kudoksen 
muodostuminen käynnistyy.

Esteettisissä hoidoissa lisäpot-
kua kantasoluille annetaan 
verihiutaleiden aktivoinnilla 
kalsiumglukonaattia käyttäen, 
jolloin niiden vaikutus tehostuu 
yli 100 kertaiseksi. Tätä ei voida 
tehdä nivelten sisään ruiskutet-
tavissa hoidoissa, koska se aihe-
uttaisi nivelnesteen kertymistä 
viikon ajaksi.  Korjaava vaiku-
tus nivelissä on tullut esille jo 
parissa viikossa. Iholla ja hius-
ten alueella tuloksen näkee 1-2 
kk kuluttua. 

Esteettiset hoidot PRP:llä pa-
rantavat ihon laatua. Laseriin 
verrattuna hoito on potilaille 
paljon helpompaa, koska iho ei 
punoita ja kasvot voi meikata 
jo 6 tuntia hoidon jälkeen. PRP 
-hoito tehdään iholle kolmesti 
2-4 viikon välein. Tyypillisin 
kommentti potilailta on, että 
iho on heleä ja rypyt vähenty-
neet.

Platelet Rich Plasma eli ”verihiutalerikas plasma” 
tiedetään tehokkaaksi ja hyväksi menetelmäksi mm. 
hankalien haavojen hoidossa sekä monissa ortopedi-
sissa ongelmatilanteissa, kuten lievä artroosi ja erilai-
set kiputilat.

Jos tarkoitus on hoitaa samalla 
prolapsia, z-ompeleen jälkeen 
jatketaan jatkuvalla ompeleella 
alaspäin noin 3-5 pistoa suun-
nilleen puolen sentin välein. 
Lopuksi vedetään ommel ylös 

kohti z-ommelta ja 
solmitaan kiinni. 
Potilaasta riippu-
en toistetaan tämä 
kello viiden, seit-
sämän, yhdeksän, 
11:n ja yhden koh-
dissa.

Toimenpiteeseen 
kuluu noin 45 mi-
nuuttia. Anestesian 
osalta on olennais-
ta se, ettei potilas 
liiku ja joidenkin 
potilaiden kohdal-

la on tarpeen nostaa verenpai-
netta, jos ultraäänivaste on to-
della heikko.

Menetelmän etuja ovat nopea
toipuminen, useimmiten potilas 
voi mennä töihin jo seuraavana 
päivänä. Kivut ovat olennaisesti 
vähäisemmät  verrattuna perin-
teisiin hoitomuotoihin Lisäksi 
THD-toimenpide ei sulje pois 
muita hoitomuotoja ja se voi-
daan tarvittaessa toistaa.

Pohjoismaiset  
Plastiikkakirurgi- 
päivät  
13.-16.6.2012 
Helsingissä

Professori Erik Arnaudin ai-
heena oli craniofacial –kirurgia. 
Prof. Isao Koshima Japanista lu-
ennoi uurauurtavasta työstään 
supramicrokirurgiassa sekä 
lymfakirurgiassa. Välittömistä 
rintarekonstruktiomenetelmis-
tä esitelmöi prof. Scott Spear 
USA:sta. Prof. Jaume Masian 
pääaiheet olivat perforator ima-
ging sekä lymfaleikkaukset.

Professori Scott Spear suorit-
ti plastiikkakirurgi Catarina 
Svarvarin kanssa välittömän 
rintarekonstruktioleikkauksen, 
joka välitettiin yleisölle audito-
rioon. Samaan aikaan toisessa 
salissa prof. Isao Koshima ja yli-
lääkäri Sinikka Suominen kans-
sa teki supramicrokirurgisen 
lymfaleikkauksen. 

Auditoriossa yleisöllä oli mah-
dollisuus seurata leikkauksia, 
esittää kysymyksiä ja antaa 
kommentteja. Plastiikkakirurgit 

Kesäkuun nPf 2012 (Congress of the Scandinavian 
Association of Plastic Surgeons) -kokoukseen oli saatu 
nimekäs luennoitsijajoukko sekä yli 350 osallistujaa.  

Ensimmäistä kertaa nPf-kokouksen yhteydessä oli 
suora kuvayhteys Töölön Sairaalan leikkaussaleista 
auditorioon. Kurssin osallistujilla oli mahdollisuus 
seurata mikrokirurgista lymfasuoni- ja rintarekonst-
ruktioleikkausta livenä.

 

UpViser Academy -hoitaja-

päiviä on järjestetty viiden  

vuoden aikana yhteensä 22  

Suosituin on plastiikkahoitajapäivät, jotka järjestetään seuraavan kerran 

1.2.2013 Helsingissä. Ohjelmassa on ollut erikoislääkäreiden luentoja,  

hands-on koulutusta, potilaiden kokemuksia toimenpiteistä sekä  

mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä kollegoiden kanssa. 

11.8.2012 järjestetyssä PRP -seminaarissa plastiikkakirurgit  
Giovanni Schiavone sekä Eeva Siitari

Professori Ratto leikkaa Kirurgisen sairaalan huippunykyaikaisessa  
päiväkirurgisessa yksikössä

Professori Ratto esitteli tuloksensa  myös uudesta GATEKEEPER  
päiväkirurgisesta anaali-inkontinenssin hoitomuodosta

Professori Ratto, LUXTEC otsavalokamera ja  
THD Slide -hemorroidproktoskooppi

 
Jos olet kiinnostunut oppimaan THD-toimenpiteen – ota yhteyttä  

info@upviser.fi - järjestämme jatkuvasti koulutusta.

Luennot ja live-kirurgia esitettiin perinteikkäässä  
FALTIN- salissa

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi luennoi 31.8.2012 hoitajapäivillä,  

johon osallistui 37 plastiikkakirurgista hoitajaa. 

Gastokirurgeja oli tullut kuuntelemaan uudesta tekniikasta 
kattavasti ympäri maata

Dosentti Pekka Luukkonen selittää THD:n periaatetta  
kirurgi Mia Rainiolle Porvoosta.

Töölön plastiikkakirurgisesta leikkaussalista oli suora kuvayhteys auditorioon. 

Näkymä valkokankaalta: vasemmalla mikroskooppikuva vaativasta mikrokirurgisesta  
lymfasuonileikkauksesta ja oikealla rintarekonstruktiotoimenpiteestä.

Kuvassa  
plastiikkakirurgi  
Taina Partanen ja  
prof. Scott Spear 

Maija Kolehmainen ja Susanna 
Kauhanen välittivät auditorios-
ta kysymykset leikkaussaleihin 
sekä kommentoivat leikkauksi-
en kulkua. 

Kesän kokous onnistui hyvin 
ja Suomen aurinkoinen sää oli 
parhaimmillaan kokousviikol-
la. Osallistujat olivat erittäin 
tyytyväisiä kokouksen järjeste-
lyihin ja ohjelman monipuoli-
seen antiin. 
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Uutuuksia UpViserin valikoimassa:

EndoClot - uusi välitön hemostaasi 
ruoansulatuskanavan vuotoihin

EndoClot – polysakkariinin 
käyttöön perustuva hemos-
taasi – on tarkoitettu en-
doskopiateitse tapahtuvaan 
verenvuoden hallintaan ruu-
ansulatuskanavassa.

EndoClot on peräisin kasvis-
tärkkelyksestä ja se on jauhe-
maisessa muodossa.

JUVÉDERM  
VOLUMAN UUSI  
PAKKAUSKOKO!

Sen sisältämät AMP (Absorbab-
le Modified Particles) partik-
kelit absorboivat välittömästi 
verestä veden, aiheuttaen ve-
rihiutaleiden, punasolujen ja 
proteiinien hyytymisen, mikä 
puolestaan johtaa verenvuo-
don nopeaan tyrehtymiseen. 
Lopputuloksena on muutaman 
millin geelimäinen kerrostuma 

Plastiikkakirurgien ISAPS 
-kokous New Orleansissa  
27. - 30.10.2012

Kuvassa UpViser Oy:n  
tj. Ilkka Korhonen,  

prof. Sydney Coleman ja  
prof. Roger Chouri

VESOCCLUDE LIgATION SYSTEM

vuotokohdan päällä. Kerrostu-
ma liukenee muutaman tunnin 
kuluessa potilaasta.

Järjestelmä koostuu EndoClot 
katetrista, EndoClot jauhe-
panoksesta (2 g) ja EndoClot 
kompressorista, minkä avulla 
EnClot jauhe puhalletaan vuo-
tokohtaan.

Kesäkuun plas-
tiikkakirurgiko-
kouksessa sää oli 
kaunis, joten  
ulkomaisilla 
vierailla oli mah-
dollisuus ihailla 
Helsinkiä ilmasta 
käsin. 

Human Medin rasvansiirto  
menetelmä oli näyttävästi  
esillä USA:n ISAPS  
-näyttelyssä 

Asettajat avo- ja laparos-
kopisiin toimenpiteisiin. 
Erinomaisen näkyvyy-
den tarjoavien asettajien 
leuoissa kolme vaihtoehtoa; 
Curved, 55° ja 70°.

Ensiluokkaisesti muotoiltu klipsi joka  
pitää. Asettimen muotoilu estää clipsin  
liikkumisen tai putoamisen asettajasta. Clipsin la-
taaminen värikoodatusta kasetista on äärimmäisen 
helppoa ”push and click” ominaisuuden ansiosta.

Kasvojen alueen volyymikorjauksiin tarkoitettu  
pitkäkestoinen täyteaine lidocainilla, VOLUMA,  
 on saanut uuden pakkauskoon. 

2 x 1ml pakkauskoko on tehnyt tuotteesta hyvin  
suositun, 1ml ruiskusta on helppo injisoida  
kontrolloidusti 27g neulalla tai kanyylilla. 

Kansainvälinen Plastikkaki-
rurgien järjestö ISAPS järjestää 
monia koulutuksia vuosittain 
ympäri maailmaa. Tänä vuon-
na oli mm. kokous Pietarissa 3. 
-5.6.2012 ja Genevessä 4.-8.9.2012. 
Rasvansiirtotekniikat ja kolmi-
ulotteinen kuvantaminen plas-
tiikkakirurgisten toimenpitei-

den yhteydessä ovat olleet paljon 
esillä. Näistä aiheista mm. kes-
kusteltiin USA:n kokouksessa, 
jossa oli mukana alan huippu-
asiantuntijoita. 

Iloisia ilmeitä Malmin lentoasemalla ”soft touch” 
-laskeutumisen jälkeen.
Isao Koshima, Harald Veen, Per Bjerregaard,  
Anette Bergstroem ja Peter Siemssen.

Pohjoismaisen Plastiikkakirurgi- 
päivien osallistujia ilmassa


