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Vuosia vaivannut kipu poistui kokonaan - 

legendaarisen Formula 1 –selostaja Erkki 

Mustakarin nilkka hoidettiin BBS-Bioactive 

Bone Substitutes Oyj:n kehittämällä 

poronluuhun perustuvalla valmisteella 

Bioactive Bone Substitutes Oy 15.2.2018, 07:45  

  

Suomalaisyhtiö BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on kehittänyt uuden sukupolven 

hoitomuodon vaikeiden luupuutosten ja luutumisongelmien hoitoon. Tuote on testattu myös 

kliinisesti Suomessa ja Puolassa. Eräs tutkimukseen osallistuneista on Formula 1 -asiantuntija 

Erkki Mustakari, joka saapui syksyllä 2015 ortopedi, jalkakirurgi Timo Sirolan vastaanotolle 

nilkkaongelmien vuoksi.  

-Oikean nilkkani lateraaliset nivelsiteet olivat revenneet vuosia sitten. Jalkani alkoi kävellessä 

pettää oikealle päin ja normaalikokoisia kenkiä oli mahdotonta käyttää. Nilkkaan kertyi 

rustokudosta, joka poistettiin ja ulkoinen nivelside hoidettiin leikkauksella noin 10 vuotta sitten. 

Leikkaus onnistui silloin muuten hyvin mutta nilkkaan jäi jatkuva kiputila, Erkki Mustakari 

kuvailee tilannettaan ennen luudutusleikkausta.  

Ortopedikirurgi Timo Sirola ehdotti Mustakarille ylemmän nilkkanivelen luudutusleikkausta ja 

kertoi, että Mustakarilla on mahdollista samalla osallistua BBS:n kehittämän ARTEBONE
®

-

tuotteen testaukseen.  Mustakari suostui mukaan testiin. - Syyskuussa 2015 nilkkani operoitiin ja 

joulukuussa 2015 pystyin kävelemään ilman tukea. Kivut ja varsinkin iltaisin jalkaa vaivannut 

turvotus jäivät leikkauspöydälle. Kävelyni on palautunut normaaliksi. Olen enemmän kuin iloinen, 

että suostuin luudutusleikkaukseen ja mukaan tuotetestaukseen. Eli minun kannaltani lopputulos on 

loistava, Erkki Mustakari iloitsee.  

ARTEBONE
®
-tuote on ruiskussa valmiina oleva tahnamainen pasta, joka sisältää poronluusta 

eristettyjä proteiineja ja kasvutekijöitä yhdessä luun kovaa ainesta mukailevien TCP-

trikalsiumfosfaattipartikkelien kanssa.  

Ortopedikirurgi Timo Sirola kuvailee BBS:n uutta innovaatiota helppokäyttöiseksi.  

-Työurani aikana on tullut kokeiltua monenlaisia materiaaleja. Nykyiset käytössä olevat tuotteet 

ovat sellaisia, että leikkauspöydällä pitää tehdä tuotesekoituksia mutta BBS:n kehittämä tuote on 

heti käyttövalmis. Se nopeuttaa leikkaustoimenpidettä. Lisäksi tuote on sopivan kokoisessa 

annoskoossa. Tahnamaisuutensa vuoksi se on helposti levitettävissä ja vietävissä hoidettavalle 

alueelle. Mielestäni myös tuotteen ajateltu myyntihinta on linjassa muiden tuotteiden kanssa. 

Erityisen kiinnostavaksi tuotteen tekee se, jos se voi aikanaan korvata omaluusiirreleikkaushoidot. 

Tuotteen kliiniset kokeet ovat raportointivaiheessa. Tällä hetkellä BBS hakee listautumista sekä 

Nasdaq First North Finland että Nasdaq First North Sweden –markkinapaikoille. Listautumisannilla 
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haetaan varoja ensisijaisesti ARTEBONE®:n meneillään olevien CE-merkinnän ja FDA-

hyväksynnän hakuprosessien loppuun saattamiseen, kaupallisen tuotannon aloittamiseen ja tuotteen 

kaupallistamiseen. 

  

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori 

Pekka Jalovaara,  puh. 050 5529275, pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 

Tiedotuksesta vastaava, tuotantojohtaja 

Hanna Tölli, puh. 040 0953131, hanna.tolli@bbs-artebone.fi 
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