Enterra -hoito
™

Vatsalaukun neuromodulaatio gastropareesiin

Jaska
“Enterra™-hoito on auttanut
minua enemmän kuin olin
osannut toivoakaan. Nyt
voin taas istua kahvilassa
kahvikupin ääressä, kuten
ennen vanhaan!”

Enterra -hoito
™

Hoito auttaa sinua saamaan elämänlaatusi takaisin,
mikäli sinulla on gastropareesista johtuvaa pitkäaikaista
pahoinvointia tai oksentelua johon lääkitys ei tehoa

Liisa

Lääkärisi on päättänyt Enterra™-hoidon olevan vaihtoehto gastropareesiin
liittyvän pitkäaikaisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoitamisessa. Tämä opas
on laadittu auttamaan sinua ymmärtämään paremmin Enterra™-hoitoa ja
miten tulet toimeen sen kanssa. Mikäli sinulla on kysymyksiä joihin ei löydy
vastausta tästä oppaasta, ota yhteyttä lääkäriisi. Hän tuntee henkilökohtaisen
sairaushistoriasi ja voi antaa sinulle tarvitsemiasi yksityiskohtaisia tietoja.

Enterra™-hoito auttaa sinua:
vähentämään pahoinvointi- ja oksennusoireitasi tai jopa
lopettamaan ne
parantamaan elämänlaatuasi
vähentämään ravitsemustuen ja lääkkeiden käyttöä tai jopa
lopettamaan sen
vähentämään sairaalahoitotarvetta tai jopa poistamaan sen
parantamaan verensokerin hallintaa, jos olet diabeetikko
saamaan painoa takaisin

“Oireissani
tapahtui valtava
muutos kuuden
kuukauden
kuluessa.”

Tietoja gastropareesista
Gastropareesi on vatsalaukkusairaus, jossa
ruoka sulaa normaalia hitaammin ja vatsa
ei tyhjene kunnolla. Gastropareesin vaikutus
fyysiseen hyvinvointiin on valtava. Se voi
aiheuttaa pitkäaikaista pahoinvointia ja
oksentelua sekä johtaa ravitsemushäiriöön
ja kohonneeseen verensokerin määrään.
Gastropareesin kanssa eläminen
vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin.
Pitkäaikaisella pahoinvoinnilla ja
oksentelulla on valtava vaikutus
elämänlaatuusi, perheeseesi ja
henkilökohtaisiin suhteisiisi sekä
sosiaalisiin toimintoihisi.

Marja
“Se ei ole vieras esine,
vaan osa minua. Se
auttaa minua, ja olen
kiitollinen siitä”.

Vatsan sähköstimulaatio gastropareesiin (Enterra™-hoito)
Pieni tahdistimen kaltainen laite (Enterra™neurostimulaattori) asennetaan ihon alle,
useinmiten alavatsan alueelle. Kaksi johdinta
asennetaan vatsalaukun ulkoseinämään
ja yhdistetään sitten neurostimulaattoriin.
Tämä toimenpide suoritetaan nukutuksessa,
ja vietät tavallisesti lyhyen toipumisajan
sairaalassa. Neurostimulaattori lähettää
heikkoja sähköpulsseja johtimien
kautta alavatsan hermojen ja lihasten

stimuloimiseksi 24 tuntia vuorokaudessa.
Laitteen asentamisen jälkeen lääkäri
ohjelmoi ulkopuolisella ohjelmointilaitteella
neurostimulaattorin asetukset sinulle
parhaiten sopiviksi. Stimulaatio säädetään
telemetrisesti ja laite voidaan kytkeä milloin
tahansa pois päältä.

Enterra™
Stimulaattori

Vatsalaukku

Johtimen sijainti

Kysy lääkäriltäsi,
mikäli tarvitset
lisätietoa.

Leikkauksen jälkeen Noudata lääkärisi antamia neuvoja toipumisen aikana. Vältä raskasta
nostamista tai toimintoja joihin liittyy liiallista tai toistuvaa kumartumista, vääntymistä, hypähtelyä tai
ojentelua. Tällaiset liikkeet voivat vaurioittaa johtoja tai siirtää ne pois paikaltaan.
Sinun ei pitäisi tuntea stimulaatiota.
Parantumista ei ole mahdollisesti havaita
vaan toisinaan vaikutus oireisiin tulee
esille viiveellä. Mitään sääntöä ei ole
olemassa siitä, kuinka kauan paraneminen
kestää. Siihen voi kulua muutama päivä
tai muutama viikko. Toisinaan saattaa olla
välttämätöntä käyttää Enterra™-hoidon,
ruokavalion muuttamisen ja lääkinnän
yhdistelmää oireittesi hallitsemiseen.
Lääkärisi hoitaa jatkuvasti sairauttasi
ja määrää mahdollisesti tarvitsemaasi
lisähoitoa. Lääkärisi antaa sinulle myös
potilaskortin, joka sisältää tiedot Enterra™laitteestasi sekä lääkärisi yhteystiedot.
Pidä sitä aina mukanasi. Voit esittää sen
lentokentän turvatarkastuksessa tai mikäli

jostain syystä ongelmia esiintyisi kauppojen
varashälyttimiä ohittaessasi. Lääkärisi antaa
sinulle myös kunkin neurostimulaattorin
mukana tulevan potilasohjekirjasen.

Enterra™-hoitolaitteen
kanssa eläminen
Voit aloittaa vähitellen normaalin elämäsi
sen mukaan, miltä itsestäsi tuntuu ja mitä
on lääkärisi mielipide tilanteestasi.
Neurostimulaattorisi on suojattu
sähkömagneettisilta häiriöiltä. Sähkölaitteet,
joiden kanssa joudut tekemisiin tavallisena
päivänä, ovat pääasiallisesti turvallisia
eivätkä häiritse neurostimulaattorin
toimintaa.

Lentokentän turvatarkastuslaitteet
Lähestyessäsi lentokentän
turvatarkastuslaitteita esitä
neurostimulaattorisi rekisteröintikortti ja
pyydä päästä ohittamaan turvatarkastus
portti, mikäli se on mahdollista.
Turvaportti voi häiritä neurostimulaattorisi
toimintaa.
Varashälyttimet
Varashälyttimet kaupoissa, kirjastoissa
ja muissa julkisissa rakennuksissa
saattavat havaita hermostimulaattorisi
metallikotelon. Pidä aina Medtronicin
laiterekisteröintikortti mukanasi ja esitä
se vartiointihenkilöstölle, mikäli laitteet
reagoivat stimulaattoriisi.

Voit aloittaa vähitellen normaali elämisen sen mukaan miltä itsestäsi
tuntuu, ja mikä on hoitavan lääkärisi mielipide tilanteestasi.

Terveydenhuolto- ja sairaalaympäristö
Käänny lääkärisi puoleen ennen minkään
kirurgisen, muun lääketieteellisen tai
hammaslääketieteellisen toimenpiteen suorittamista.
Muista kertoa kaikille terveyspalvelujen tuottajille, että
sinulla on asennettu lääkintälaite, ja esitä heille laitteesi
rekisteröintikortti.
Vasta-aiheet
Käänny lääkärisi puoleen, jos tarvitset magneettikuvauksen
(MRI), koska asennettua hermostimulaattoria käyttävät
potilaat eivät saa altistua magneettikuvauksen
aikaansaamille magneettikentille.
Diatermian (lämmön käyttö hoidossa tai leikkauksessa)
käyttö on kielletty, koska diatermiasta tuleva energia
voi välittyä ihon alle asennetun laitteen kautta ja
aiheuttaa kudosvahinkoja. Se voi myös vahingoittaa
neurostimulaattorin osia.
Muista aina kertoa kaikille terveyspalvelujen
tuottajille, että sinulla on asennettu
neurostimulaattori, ja esitä heille laitteesi
rekisteröintikortti.

Ville
“En pystynyt enää syömään,
laihduin 18 kg ja oloni oli kurja.
Nyt elämäni on taas normaalia.”

Usein kysyttyjä kysymyksiä Enterra™-hoidosta
Katri
“Käännös parempaan ei
tapahtunut välittömästi, mutta
noin kuuden viikon kuluttua
leikkauksesta tilanteeseen tuli
muutos. Olen lihonut melkein 13
kg ja voin taas syödä! Nautin taas
jokaisesta suupalasta.”

Poistaako Enterra™-hoito pahoinvointija oksenteluoireeni kokonaan?
Enterra™-hoidosta saatujen kliinisten
tutkimusten tulosten mukaan useimmat
potilaat saivat helpotusta gastropareesista
johtuvaan pahoinvointiinsa ja
oksenteluunsa.
Minkä kokoinen on Enterra™-hoidon
hermostimulaattori?
Hermostimulaattori on 60 mm pitkä, 55
mm korkea ja 10 mm paksu. Se painaa 42
grammaa.
Huomaavatko muut ihmiset, että
minulla on hermostimulaattori?
Lääkärisi yrittää sijoittaa
neurostimulaattorin kohtaan,
joka on kosmeettisesti

hyväksyttävä ja miellyttävin istuttaessa
sekä seistessä.Riippuen siitä, millainen
ruumiinrakenteesi on ja kuinka laiha olet,
voi stimulaattori kuitenkin näkyä pienenä
kyhmynä ihon alla.
Tekeekö leikkaus kipeää?
Asennus tehdään nukutuksessa. On
normaalia, että leikkauksen jälkeen esiintyy
jonkin verran kipua. Lääkärisi auttaa sinua
selviytymään kivusta.
Mitä komplikaatioita liittyy Enterra™hoitoon?
Yleensä vatsaleikkaukseen liitettyjen
riskien lisäksi useimmin raportoituja
komplikaatioita ovat infektio, mahalaukun
seinämän lävistyminen, neurostimulaattorin
asennuspaikkaa ympäröivän kudoksen

kuluminen, kipu asennuspaikassa,
terapeuttisen tehon häviäminen.
Miltä stimulaatio tuntuu?
Sinun ei pitäisi tuntea Enterra™-hoidon
stimulaatiota. Vaikka et tunnekaan hoitoa,
se toimii asianmukaisesti. Jos kuitenkin
huomaat epätavallisen tai epämiellyttävän
stimulaatiotunteen vatsan alueella, ota
yhteyttä lääkäriisi.
Voinko kytkeä hermostimulaattorin
päälle ja pois päältä?
Et voi. Vain lääkärisi voi kytkeä
hermostimulaattorin päälle ja pois päältä
lääkärin ohjelmointilaitteen avulla.

Milloin havaitsen oireitteni parantumista? Oireitten parantuminen voi tapahtua joko
asteittain tai välittömästi. Parantumisen nopeus vaihtelee yksilöllisesti.
Pitääkö hermostimulaattori ääntä?
Ei pidä.
Jos en tunne stimulaatiota, miten voin
varmistaa laitteen asianmukaisen
toiminnan?
Lääkärisi voi varmistaa laitteen
asianmukaisen toiminnan tarkistamalla sen
ohjelmointilaitteen avulla. Tarkistaminen
tapahtuu lääkärin vastaanotolla
seurantakäynnin aikana. Saatat huomata
oireittesi uusiutuvan, jos laite ei enää toimi
asianmukaisesti.
Voidaanko parametreja säätää, jos
hoidosta ei ole hyötyä muutaman viikon
kuluessa?
Lääkärisi voi säätää stimulaatioparametreja
ulkopuolisella ohjelmointilaitteella tarpeisiisi
parhaiten sopiviksi. Ei ole olemassa mitään
normaalitapausta sen suhteen, kuinka pian
olo tuntuu paremmalta. Siihen voi kulua
päiviä tai useita viikkoja. Tästä johtuen
lääkärisi ei muuta asetuksia leikkauksen
jälkeisinä kolmena kuukautena.

Rajoittaako Enterra™-hoito
normaalitoimintojani?
Yleensä ei. Syvään kumartuminen saattaa
kuitenkin estyä riippuen siitä, mihin
hermostimulaattori on sijoitettu. Keskustele
fyysisestä aktiivisuudestasi lääkärisi kanssa ja
kysy häneltä, miten liikkuminen voi vaikuttaa
neurostimulaattoriin.
Voinko harrastaa laitesukellusta?
Kyllä voit, mutta et saa sukeltaa 10 metriä
syvemmälle. Keskustele lääkärisi kanssa
paineen vaikutuksesta stimulaattoriin.
Voivatko mikroaaltouunit tai
induktiokeittämisen keittolevyt haitata
Enterra™-hoitolaitteeni toimintaa?
Eivät voi.
Voiko matkapuhelin tai käsipuhelin
haitata Enterra™-hoitolaitteeni
toimintaa?
Ei voi, mutta pidä matkapuhelin tai
käsipuhelin vähintään 10 cm:n etäisyydellä
hermostimulaattorista.
Voiko tietokone haitata Enterra™-

hoitolaitteeni toimintaa?
Ei voi.
Kohtaanko ongelmia
turvatarkastuslaitteiden ja
varashälyttimien yhteydessä?
Esitä neurostimulaattorin rekisteröintikortti
lentokentän turvatarkastuksessa ja
pyydä päästä turvaportin ohitse, mikäli
se on mahdollista. Ne voivat haitata
hermostimulaattorin toimintaa tai
havaita sen metallikotelon. Lentokentän
turvatarkastushenkilöstö voi suorittaa
tarkastuksen ilman, että sinun tarvitsee
mennä ilmaisimien kautta.
Varashälyttimet kaupoissa, kirjastoissa
ja muissa julkisissa rakennuksissa,
saattavat havaita hermostimulaattorisi
metallikotelon. Pidä siis aina Medtronicin
laiterekisteröintikortti mukanasi ja esitä
se vartiointihenkilöstölle, jotta pääset
kulkemaan vapaasti.

Voiko Enterra™-hoitoa käyttää
raskauden aikana?
Enterra™-hoidon turvallisuutta
raskauden tai synnytyksen
yhteydessä ei ole selvitetty.
Jos saat selville, että olet
raskaana, tai epäilet olevasi
raskaana, keskustele siitä
lääkärisi kanssa.
Kuinka usein lääkärin
tulisi tarkistaa
hermostimulaattori?
Tyypillinen seurantaaikataulu sisältää käynnin
välittömästi leikkauksen
jälkeen ja sen jälkeen 1, 3
ja 6 kuukauden välein. Sen
jälkeen lääkärissäkäynnin
kerran vuodessa pitäisi riittää.
Lääkärisi saattaa kuitenkin
haluta sinun tekevän käynnin
sitä useammin tai harvemmin
tilanteesi mukaan.

Kaarina
“Pystyin taas syömään
normaaliruokaa
ja ottamaan osaa
perheen toimintoihin.
Sain taas nauttia
hampurilaisesta”.

Kuinka monta potilasta
on hyötynyt Enterra™hoidosta?
Yli 3000 potilasta ympäri
maailmaa on saanut hyötyä
tästä hoidosta.

Mitä minun on tehtävä, jos pahoinvointija oksenteluoireeni uusiutuvat?
Pahoinvointia ja oksentelua saattaa esiintyä
ajoittain. Jos oireesi aktivoituvat, älä
hätäänny. Oireet voivat liittyä mahdollisesti
muihin terveysongelmiin. Kun ne selvitetään,
oireiden pitäisi vähentyä.
Jos oireet uusiutuvat, se voi myös merkitä
sitä, että asennetussa laitteessa on jokin
ongelma tai että stimulaattorin akku on
tyhjentynyt. Ota joka tapauksessa yhteyttä
lääkäriisi keskustellaksesi tilanteesta, laitteen
tarkistamiseksi ja asianmukaisen hoidon
saamiseksi.
Kuinka kauan hermostimulaattorin
akku kestää?
Se riippuu stimulaatioasetuksista. Jotkut
tarvitsevat enemmän akkua kuluttavaa
stimulaatiota, toiset tarvitsevat sitä
vähemmän. Stimulaattorin kestoiäksi on
arvioitu noin kahdeksan vuotta.
Mitä tapahtuu, kun neurostimulaattorin
akun varaus vähenee?
Akun varauksen vähentyessä laite ei enää
pysty hallitsemaan oireitasi tehokkaasti,
jolloin oireet saattavat uusiutua. Lääkärisi

määrää silloin stimulaattorin vaihdon
ajankohdan.
Voiko neurostimulaattorin akun varata
uudelleen?
Ei voi. Koko neurostimulaattori, jossa on
akku sisällä, on vaihdettava uuteen akun
tyhjennyttyä. Johtimet kuitenkin pysyvät
paikallaan.
Miten neurostimulaattori vaihdetaan
uuteen?
Kun neurostimulaattorin akku tyhjenee,
lääkärisi poistaa neurostimulaattorin ja
asentyaa uuden tilalle. Toimenpiteen
aikana lääkäri varmistaa myös, että
asennetut johtimet toimivat yhä
asianmukaisesti uuden neurostimulaattorin
kanssa. Tämä toimenpide suoritetaan
yleensä paikallispuudutusta käyttäen
päiväkirurgiatoimenpiteenä.
Onko minulle hyötyä Enterra™-hoidosta,
jos minulla on jo tahdistin tai jokin muu
neurostimulaattori?
On, mutta sinun on keskusteltava siitä lääkärisi
kanssa mikä on sen paras sijoituspaikka.
Hän selvittää myös asennettujen laitteiden
huolellisen ohjelmoinnin.

Enterra™ Stimulaattori

Eurooppa
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Puh: +41 (0)21 802 70 00
Faksi: +41 (0)21 802 79 000

Suomi
Medtronic Finland Oy
Hitsaajankatu 20
P O Box 230
FI- 00810 Helsinki
www.medtronic.fi
puh. +358 20 7281 200
fax. +358 20 7281 201

UC201000556FI © 2009 Medtronic. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Euroopassa.

www.medtronic.eu

