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O

lemme osoittaneet, että on mahdollista valmistaa punasolujen
säilyttämiseen suunniteltu neljän pussin sarja, joka ei sisällä lainkaan
PVC:tä1. Pussit täyttävät niille asettamamme vaatimukset, mukaan lukien
CE-merkintään liittyvän puuteanalyysin. Olemme myös lisänneet tietoisuutta PVC-vapaista veripusseista sekä kasvattaneet niihin kohdistuvaa
kysyntää.
Tuotteen tuominen markkinoille edellyttää vielä lisäparannuksia ja
-arviointeja, mutta lisääntynyt tietoisuus ja kysyntä tekevät seuraavan
vaiheen helpommiksi yrityksille, jotka haluavat olla kehityksen eturinta
massa. Olemme siis poistaneet PVC-vapaiden veripussien markkinaesteet.
Miksi?
Terveydenhuollossa kulutetaan valtavia määriä kertakäyttöisiä muovituotteita,
jotka voivat sisältää vaarallisia aineita. Monien tällaisten aineiden käyttöä ollaan
lopettamassa asteittain niiden terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi. Lukuisia
onnistuneita esimerkkejä tästä on jo olemassa. Tällä hetkellä saatavana ei kuitenkaan ole punasolujen säilytykseen suunniteltuja pusseja, joissa ei ole PVC:tä.
Nykyiset markkinoilla olevat punasolupussit valmistetaan PVC-muovista, joka
vaatii jopa 40 prosenttia pehmennintä. Pehmennin voi liueta pussista vereen, mikä
on ongelmallista, sillä pehmentimenä käytetään yleisimmin DEHP-ftalaattia2.
DEHP on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi3 sekä äskettäin myös hormonitoimintaa häiritseväksi kemikaaliksi (EDC, Endocrine Disrupting Chemical).
Valitsimme tästä syystä materiaaliksi muovin, joka ei vaadi lisättyä pehmennintä. Markkinoilla on saatavana vaihtoehtoisia pehmentimiä, mutta koska emme
tunne niiden vaikutuksia, päädyimme varmuuden vuoksi käyttämään PVC-vapaata
materiaalia uusien pehmentimien mahdollisesti aiheuttamien riskien välttämiseksi.
Pusseihin ei luonnollisestikaan tule lisätä muita terveydelle vaarallisia aineita.
Uudella pussilla on monia etuja. Terveydenhuollon näkökulmasta merkittävin
on potilaiden mahdollisimman vähäinen altistuminen aineille, jotka saattavat
olla vaarallisia. Nuorimmat potilaat ovat kaikkein haavoittuvaisimpia. Me kaikki
altistumme jatkuvasti hormonitoimintaa häiritseville aineille, jotka ovat peräisin
lukuisista lähteistä. Terveydenhuollon ei pitäisi kuitenkaan olla yksi niistä. Jos
pääsemme eroon EDC-kemikaalien käytöstä, hyödyt näkyvät pitkällä aikavälillä
väestön terveydessä ja terveydenhuollon kustannuksissa.

1. Polyvinyylikloridi
2. Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
3. Voi heikentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa haittaa sikiölle
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Taustaa
Life+-esittelyhanke käynnistyi vuonna 2011, mutta se sai alkunsa pari vuotta
aiemmin Ruotsin suurimmissa terveydenhuollon organisaatioissa. Esitutkimuksessa4 kartoitettiin uuden aiempaa turvallisemman veripussin hankkimismahdolli
suuksia, jotka kuitenkin todettiin olemattomiksi. Tutkimuksessa tunnistettiin
useita esteitä, joista tärkein oli se, että uusi pussi ei ollut lähellekään valmis markkinoille.
Painopisteeksi nostettiin sen sijaan uusi tuotantoketju, joka oli halukas osoittamaan, että uudenlaisen pussin valmistaminen olisi mahdollista. Ratkaiseva tekijä
oli Karoliinisen yliopistosairaalan tulo mukaan arvioinnista vastaavana tahona.
PVCfreeBloodBag-projekti perustuu esitutkimuksesta saatuihin tietoihin. Haas
teena on ollut ylittää havaitut esteet.
TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET:

• Osoittaa, että on mahdollista valmistaa PVC-vapaa veripussi, joka täyttää
vaatimukset ja on CE-merkinnän mukainen.
• Kasvattaa kysyntää jakamalla tietoa ja lisäämällä tietoisuutta yhteistyössä
eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien kanssa.
4. Esitutkimus on saatavana sivustolla www.pvcfreebloodbag.eu
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Miten?
Veripussien tuotantoketju alkaa Melitekin tehtaalta Tanskasta. Melitek valmisti
muovigranulaatit ja lähetti ne Wipakille Suomeen ja Primo Profilelle Puolaan.
Wipak valmisti kalvon ja Primo letkut. Tämän jälkeen ne lähetettiin Italiaan
Haemotronicille, joka valmisti pussit. PVC-vapaat suodattimet ja neulat saatiin
ulkoiselta toimijalta.
Karoliininen yliopistosairaala arvioi pussien ominaisuudet punasolujen säilytyksessä. Arviointi tehtiin in-vitro-tutkimuksena, jossa käytettiin kahta erilaista
säilytysliuosta.

Jegrelius
Wipak OY
Karolinska universitetssjukhuset
Melitek A/S

Primo Profile

Haemotronic SpA

Kalvon valmistus

Yhdisteen
valmistus

Pussin valmistus
Esitarkastus
CE-merkintä
Letkujen valmistus

Pussin arviointi
Punasolujen säilytys

Pussin testaus
Elinkaariarviointi
Taloudellinen
toteutettavuustutkimus
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Seuraavaksi suoritettiin käyttötestaus, josta vastasi
Jämtland-Härjedalenin alue. Simuloimme pussien
käsittelyä käyttämällä vihreäksi värjättyä vettä,
joka paljastaisi mahdolliset vuodot. Testaukseen
osallistui neljä ruotsalaista sairaalaa: Östersund,
Trollhättan, Jönköping ja Uppsala. Projektin
sivustolla on aiheesta kahden minuutin video.
Pussien ominaisuudet on varmistettu säilytysja käyttötestien lisäksi CE-merkinnän esitarkastuksella ja elinkaariarvioinnilla.
Olemme tehneet yhteistyötä terveydenhuollon,
muiden projektien, päätöksentekijöiden ja organisaatioiden kanssa lisätäksemme tietoisuutta
ja kasvattaaksemme kysyntää. Tietoa on jaettu
tapaamisten, seminaarien, webinaarien, YouTubevideon, esitteiden ja uutiskirjeiden välityksellä,
ja kaikki tiedot ovat helposti saatavilla projektin
sivustolla.
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Olemmeko voittaneet haasteet?
Olemme osoittaneet, että on mahdollista valmistaa punasolujen säilyttämiseen
suunniteltu neljän pussin sarja, joka ei sisällä lainkaan PVC:tä ja joka täyttää
vaatimukset, mukaan lukien CE-merkintää varten tarvittavan puuteanalyysin.

Punasolujen säilyttäminen

KUVAT: ANDREAS JOHANSSON

Pussien punasolujen säilytysominaisuudet varmistettiin in-vitro-tutkimuksessa,
jossa kahta eri lisäaineliuosta vertailtiin 42 päivän säilytyksessä. Yksi mitatuista
prosesseista oli hemolyysi eli punasolujen hajoaminen.

Hans Gulliksson ja Alice Ravizza.

PVCfreeBloodBag . Yleistajuinen raportti: Toukokuu 2017

6 (10)

Tutkimuksen tulokset olivat lupaavia ja se osoitti, että punasolujen laatu säilytyksessä riippuu säilytysliuoksesta. Muut lisäaineliuokset saattavat parantaa punasolujen säilytyksen laatua uusissa veripusseissa ja pidentää nykyistä 21 päivän säilyvyysaikaa. Lisäarviointeja asiasta tarvitaan.
Tutkimus ilmestyi Vox Sanguinis -julkaisun (2017) volyymissa 112, sivut 33–
395. Hans Gullikssonin ja Stephan Meinken esitykset ovat saatavana myös projektin sivustolla.

Pussien laatu
Esitutkimuksessa havaittiin mahdollisia ongelmia pussien saumauksessa, pussin ja
letkun välisessä kiinnityksessä sekä sterilointimenetelmissä. Ongelmat ratkaistiin,
mutta käyttötestit paljastivat, että parannuksia on vielä tehtävä.
Veripussit ovat lääkintälaitteita, mikä tarkoittaa, että ne ovat erikoislainsäädännön eli EU:n lääkintälaitedirektiivin alaisia. Pussien laadun varmistamiseksi
annoimme ilmoitetun laitoksen tehdä niille esitarkastuksen CE-merkintää varten.

Stephan Meinke.

5. Linkki julkaisuun on saatavana sivustolla www.pvcfreebloodbag.eu
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Haemotronicia edustava Alice Ravizza laati tekniset asiakirjat esitarkastuksen
suorittaneelle Italcertille.
Esitarkastuksesta saimme CE-merkintää varten puuteanalyysin, josta kävi ilmi
tuotteen tila ja tarvittavat jatkotoimenpiteet: tuotannon laajentaminen ja kaupallisten erien sterilointijakson vahvistaminen.

Alice Ravizza CleanMedillä.

Ympäristövaikutus
Jotta voisimme vertailla uuden pussin ympäristövaikutuksia olemassa olevan
PVC-pussin kanssa, tilasimme elinkaariarvioinnin ulkoiselta yritykseltä, Miljögiraffilta.
Miljögiraffin toteuttama elinkaariarviointi osoitti, että isoin ero kahden pussin
välillä on pehmentimen eli DEHP:n käytössä. Arviointi paljasti myös, että ympäristövaikutusta voidaan pienentää monella tapaa. Raportti ja kriittinen katsaus on
julkaistu sivustolla.
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Jätteenkäsittely

Käyttö

Kaatopaikka
Materiaalien
kierrätys

Raaka-aine

Valmistus

Kuljetus

MILJÖGIRAFF AB

Energian
kierrätys
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Kysyntä
Olemme lisänneet tietoisuutta ja kasvattaneet kysyntää yhteistyössä terveydenhuoltoon tai haitallisten kemikaalien vähentämiseen liittyvien projektien ja organisaatioiden kanssa.
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare:
www.sustainablehealthcare.se
eba – Euroopan veripalveluliitto: www.europeanbloodalliance.eu
undp – YK:n kehitysohjelma: www.undp.org
c2ds – Comité pour le développement durable en santé: www.c2ds.eu
Life edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=2
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
Tuotteiden sisältämien kemikaalien korvattavuutta käsittelevä Ruotsin
kansallinen työryhmä

Projekti on onnistunut ajamaan lääkintälaitteita koskevan lainsäädännön tiukentamista yhdessä HCWH Europen ja muiden toimijoiden kanssa. Maaliskuussa
2013 projektipäällikkö Lena Stig osallistui HCWH:n järjestämään Euroopan
parlamentin lounastapaamiseen, jossa keskusteltiin eurooppalaisen terveydenhuollon kehittämisestä myrkyttömämpään suuntaan. Hän osallistui myös poliittiseen
strategiatapaamiseen, jossa käsiteltiin EDC-kemikaalien käytön asteittaista lopettamista lääkintälaitteissa. Tätä seurannut prosessi, johon PVCfreeBloodBag-projekti osallistui, johti ehdotukseen ja siihen, että Euroopan parlamentti (EP) äänesti
täysistunnossa 22. lokakuuta 2013 Euroopan komission lääkintälaitteita koskevan
ehdotuksen puolesta, jossa muun muassa vaadittiin vaarallisten kemikaalien kieltämistä lääkintälaitteissa.
Huhtikuussa 2015 EY ilmoitti, että uusia säädöksiä potilasturvallisuuden
parantamiseksi ja terveydenhuollon modernisoimiseksi ollaan laatimassa. Näiden
säädösten voimaantulo on tärkeä tekijä uusien pussien käyttöönoton kannalta.
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Menestystekijät
Yksi projektin menestystekijöistä oli yhteistyö: terveydenhuolto laati vaatimukset ja
arvioi pussia, jonka yritykset puolestaan valmistivat. Kaikkien jäsenten ja mukana
olleiden organisaatioiden osaaminen ja sitoumus olivat myös erittäin tärkeitä.

Johtopäätös
Lopputulos on selvä.

ME VAADIMME

ME TUOTAMME

ME OSTAMME

Kysynnän on vielä kasvettava, sillä ilman ostajia tuotteen tuominen markkinoille
matelee. Prosessia voidaan nopeuttaa vahvistamalla lainsäädäntöä tai tekemällä
yhteistyötä teknisten vaatimusten laatimisessa tai yhteishankinnoissa.
Kuinka uusi direktiivi otetaan käyttöön?
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Koska kyseessä on elintärkeä ja monimutkainen tuote, on tärkeää että pussi on
riittävän laadukas. Tiedämme, että parannuksia tarvitaan vielä, joten tuotanto
puolen panosta vaaditaan edelleen.
Toivomme, että kysynnän ja tarjonnan osapuolet jatkavat yhteistyötä tulevaisuudessa. Se oli ratkaisevaa tämänkin projektin menestyksen kannalta.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Lisätietoa on sivustolla www.pvcfreebloodbag.eu.
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