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Hyvä asiakas, 

 

Baxter tiedottaa asiakkaitaan paineensäätölaitteiden vaihdosta Suomessa. Vaihto tehdään 

Euroopan lääkeviraston (EMA) (Komission direktiivi 2001/83/EC, artikla 31) 

paineensäätölaitteella annosteltavia fibriiniliimoja (prosessinumero EMEA/H/A-31/1337) 

koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Jotta voidaan taata, että lääkevalmisteita käytetään valmisteyhteenvedon mukaisesti, 

paineensäätölaitteen enimmäispaineen ei tule olla enempää kuin: 

 

• 2,0 bar (28.5 psi) avokirurgiassa, ja 

• 1,5 bar (22 psi) laparoskooppisessa kirurgiassa/ mini-invasiivisissa toimenpiteissä 

 

EasySpray-laitteen aiemman laiteversion enimmäispaine voi olla 3,0 bar. Koska optimaalinen 

käyttöpaine avokirurgiassa on 1,5 – 2,0 bar, uudelleen kehitetyn paineensäätölaitteen sallima 

enimmäispaine on 2,0 bar. 

 

DuploSpray-laitteen uusi enimmäispaine rajoittuu 1,5 bariin, vastatakseen laparoskooppisen 

kirurgian optimaalista käyttöpainealuetta 1.2 – 1.5 bar. 

 

Käytössä olevien paineensäätölaitteiden korvaaminen uudemmilla versioilla edistää 

potilasturvallisuutta ja vähentää mahdollisten ilma- ja kaasuembolioiden riskiä. 

 

Tällä hetkellä markkinoilla olevilla paineensäätölaitteilla on ilmoitetun laitoksen myöntämä CE-

merkki. Laitteet eivät ole viallisia tai niissä ei ole toimintahäiriöitä. Paineensäätölaitteet 

vaihdetaan, jotta kontraindikaation tai käyttöohjeiden vastaisen käytön riski pienenisi (esim. 

liian kovalla paineella ja liian läheltä sumuttaminen). 

 

Paineensäätölaitteiden vaihtaminen ja enimmäispaineen alentaminen eivät välttämättä riitä 

täysin estämään ilma- ja kaasuembolia tapauksia. Siitä syystä on myös tärkeää olla tietoinen 

laitteen oikeasta käytöstä seuraavissa tilanteissa:  

 

• Operaatiotyypit, joihon laitetta tulee käyttää, Easyspray-laitetta käytetään 

lääkinnällisellä paineilmalla avokirurgiassa ja Duplospray-laitetta käytetään CO2-kaasulla 

vain laparoskooppisessa kirurgiassa/mini-invasiivissa toimenpiteissä. 

• Sopivat painerajat sekä EasySpray-laitteelle (1,5 – 2,0 bar) että DuploSpray-laitteelle (1,2 

– 1,5 bar) ja 
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• Optimaalinen sumutusetäisyys sekä EasySpray-laitteelle (10 – 15cm) että DuploSpray-

laitteelle (2 – 5 cm). 

 

Nämä ja muut yksityiskohdat löytyvät laitteiden käyttöohjeista ja vastaavasti Spray settien ja 

applikaattoreiden käyttöohjeista. 

 

Pyydämme teitä täyttämään liitteenä olevan asiakkaan vastauslomakkeen, jotta voimme 

dokumentoida paineensäätölaitteiden vaihdot asianmukaisesti. 

 

Kiitämme yhteistyöstä ja pahoittelemme teille aiheutunutta vaivaa. 

 

Ystävällisin terveisin,  

 
Tiina Nykänen 

Regulatory Affairs Manager 

tiina_nykanen@baxter.com 

09 86211244 

  




