
Opas lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa sairastaville

Lisämunuaiskuoren erittämällä kortisolilla on vuorokausirytmi: sitä erittyy eniten aamulla ja 
vähiten iltayöllä. Kortisoli osallistuu aineenvaihdunnan säätelyyn, ja se on erityisen tärkeä 
kokoamaan voimavaroja ruumiillisissa ja henkisissä rasitustilanteissa. Näissä tilanteissa sen 
eritys lisääntyy, ja siksi sitä sanotaankin stressihormoniksi.

Kortisolin puutteessa ihminen kuihtuu ja hänen suorituskyky vähenee tai peittää johtaen jopa 
hengenvaaralliseen tilaan erityisesti rasitustilanteessa.

Ihminen on vailla kortisolia hengenvaarassa. Kun suun kautta kortisolin nauttiminen ei onnistu tai 
tarvitaan nopea apu, Solu-Cortefin anto lihakseen tai suoneen on välttämätöntä. Esimerkiksi 
oksennus- tai ripulitaudin yllättäessä on tärkeää turvata kortisolin saanti injektiolla. 
Lääke on si ten ensiapu!

Varautuminen hätätilanteisiin
- tarvittavat hoito-ohjeet mukana
- SOS-passi mukana
- Solu-Cortef 100mg ampulli ja 5 ml ruisku aina mukana
- injektion pistämiseen riittävät taidot itsellä ja läheisillä (terveydenhoitohenkilöstö opastaa 
tarvittaessa)

Perusterveydenhuollon velvollisuutena on taidon opettaminen potilaalle ja hänen läheisilleen. 
Oikeutta voi jokainen käyttää!
 

Solu-Cortef – lääkkeen käyttö ja injisointi

Solu-Cortef -lääkehoidon käytännön toteutus:
-  Solu-Cortef on lääke, joka annetaan injektion muodossa
- Solu-Cortef on reseptivalmiste. 
Lääkäri määrää jokaiselle sopivan annoksen ja lääkkeen vahvuuden. 

Lääkkeen säilytys: 
- Säilytä lääke huoneenlämmössä  (15-25 asteessa). 
Käyttövalmis eli laimennettu liuos säilyy 72 tuntia huoneenlämmössä. 
- Säilytä lääke valolta suojassa.

Pistospaikat: 
- Reiden ulkosivut ja pakaran yläosan ulkosivut.
- Lääke pistetään lihaksen sisään. Näissä pistospaikoissa suuret verisuonet ja hermoradat ovat 
turvallisen kaukana.

Lääkkeen laimennus ja pistäminen:

 - Välineet: Lääke-ampulli, ruisku (2ml), 1 neula lääkkeen laimennokseen 18G 1.2X40mm ja 
toinen lääkkeen pistämiseen sekä laastari.
- Lääke laimennetaan ja pistetään aina steriilillä neulalla. Mikäli neula koskettaa vahingossa 
esimerkiksi pistäjän sormea, on se vaihdettava uuteen puhtaaseen.
- Pese kädet ennen lääkkeen antoa ja ota pistosvälineet esille.

Lääkkeen sekoittaminen: 
- Paina muovista aktivaattoria, kunnes liuotin painuu injektiopullon alaosaan.



- Kääntele pulloa varovaisesti kunnes Solu-Cortef liukenee täysin  kirkkaaksi liuokseksi.
- Poista tulpan suojamuovi. 
- Vedä ilmaa ruiskuun lääkeannoksen verran ja työnnä neula suoraan tulpan keskiosan läpi niin, 
että neulankärki juuri näkyy.
- Paina ruiskun mäntä alas niin, että ruiskussa oleva ilma menee lääkeampulliin.
- Käännä pullo ylösalaisin ja vedä lääkeannos ruiskuun.
- Tarkista lääke silmämääräisesti aina ennen käyttöä.
- Käytä vain täysin kirkasta liuosta.

Lääkkeen pistäminen:
- Tarkista, että sinulla on oikea määrä lääkettä ruiskussa, ihoa ei tarvitse erityisemmin 

puhdistaa.
- Pingota vapaalla kädellä ihoa niin, että se on mahdollisimman kiinteästi lihaksen päällä.
 - Työnnä neula nopealla liikkeellä pystysuorassa ihon ja ihonalaisen kudoksen läpi lihakseen.
- Vedä ruiskun mäntää hieman taaksepäin. Jos ruiskuun tulee verta, ota neula pois lihaksesta. 

Vaihda ruiskuun uusi neula ja toista edellä oleva Jos verta ei tule, ruiskuta lääke rauhallisesti 
lihakseen ja vedä ruiskutuksen jälkeen neula pois.

-  Paina ruiskutuskohtaa laskien 10:een puhtaalla sormella ja levitä pistoskohdan päälle 
laastari.

- Joskus pistoksesta voi tulla pieniä mustelmia. Ne eivät ole vaarallisia.

Injektiovälineiden hävittäminen: 
- Käytettyjä ruiskuja ja neuloja ei pidä heittää roskapussiin vaan ne kerätään niille tarkoitettuun 
astiaan ja toimitetaan apteekkiin tai omalle terveysasemalle hävitettäviksi.

Ensiavun jälkeen ota aina yhteyttä lääkäriin, 
joka arvioi hoidon tarpeen ja jatkolääkityksen.


