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Tuotekehitys
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Suomi on jo lunastanut paikkansa   
yhtenä terveydenhuollon kärkimaista, 
mutta myös huipulla on uudistuttava.  
Puheenvuorossa Pia Heikkurinen. s. 2
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KUNTOUTUSTEKNOLOGIAN 
AVULLA PAREMPIIN 
KUNTOUTUSTULOKSIIN

Kuntoutusteknologia toimii terapeutin työkaluna 
tuoden tehoa ja toistoja kuntoutukseen. Useat 
tieteelliset tutkimukset antavat viitteitä teknologian 
käytön hyödyistä neurologisista vammoista ja 
sairauksista kuntoutuvilla potilailla, niin akuutissa 
kuin myöhemmässäkin vaiheessa. 

Fysioline tarjoaa teknologiaa ja robotiikkaa 
hyödyntäviä laitteita kuntoutuksen eri vaiheisiin.

Fysioline Oy, Arvionkatu 2  
33840 Tampere, Puh. 03 2350 700  
info@fysioline.fi, www.fysioline.fi

Akustikusneurinooma eli 
vestibulaarischwannoo-
ma on harvinainen, hy-
vänlaatuinen kasvain 

kahdeksannessa aivohermossa. Se 
luokitellaan luokan 1 aivokasvai-
meksi, jossa raja aivokudokseen on 
tarkka. Kasvain voi painaa aivoku-
dosta, mutta ei kasva aivokudok-
sen solujen sekaan tai leviä kehoon.

Kasvaimen ensioireita ovat tois-
puoleinen kuulon alenema, tinni-
tus  sekä huimaus tai tasapainohäi-
riöt. Kasvaessaan AN voi aiheuttaa 
lisääntyvää päänsärkyä. Oireet eivät 
näy, mutta tuottavat epämääräisen 
huojuvan outouden olotilan.

AN hoidetaan mikrokirurgisella 
joko leikkauksella tai sädettämällä 
– sen koko vaikuttaa hoitopäätök-
seen. Pienten kasvainten kasvutai-
pumusta voidaan seurata toistuvil-
la MRI-kuvauksilla pitkäänkin. Sen 

Sairastunut kaipaa 
joustavuutta sekä 
työyhteisön apua

kasvu voi myös pysähtyä, jolloin hoi-
totoimia ei tarvita. Hoidoilla poiste-
taan kasvain, mutta kaikki oireet ei-
vät korjaannu. Hoidon seurauksena 
voi joskus olla kasvohalvaus, josta 
nykyisin toivutaan vuoden kuluessa 
lähes kokonaan. Jäljellä oleva kuulo 
ei aina säily, mutta tasapaino vahvis-
tuu liikkumisen myötä.

Kuuro korva, suuntakuulon 
puuttuminen sekä tasapainohäi-
riö voivat lisätä tapaturmariskiä 
useissa ammateissa. Yksikorvai-
nen ei kuule äänen suuntaa ja tärkeä 
viesti voi jäädä kuulematta kontto-
rissa, liikenteessä, rakennuksella tai 
kotona. Kokous- ja asiakaspalvelu-
tilanteet vaativat tarkkaavaisuutta, 
ja ne koetaan haasteellisina ja kulut-
tavina. Kuulokoje ei palauta suun-
takuuloa, eikä yksikorvaisen ste-
reokuulokojetta ole vielä keksitty. 

Kasvohalvaus voi aiheuttaa han-

kaluutta puhumiseen, syömiseen 
ja näkemiseen. Avokonttori työym-
päristönä tai erillisen työtilan puut-
tuminen lisää kuormittumista hä-
lyn ja metelin vuoksi. Väsymys se-
kä keskittymisen ja muistin ongel-
mat ovatkin yleisiä. Kuulo-ongel-
mat, meluisa työympäristö ja hei-
kentynyt sietokyky vähentävät 
myös sosiaalisia kontakteja. 

Työjärjestelyllä hyvinvointia
Häiriöt voivat ajan mittaan käydä 
liikaa voimille, jos työympäristöä ei 

pysty sopeuttamaan. Päivän tehtä-
vistä selviytyminen kuormittaa sil-
loin tavanomaista enemmän. Jaksa-
mattomuuskierteessä ollaan, kun 
yölepo ei riitä palautumiseen. 

Fysio-, puhe- ja/tai neuropsyko-
logisella kuntoutuksella sekä tarvit-
tavien apuvälineiden hankinnalla 
voidaan nopeuttaa sairastuneiden 
työhön paluuta hoitojaksojen jäl-
keen. Joustavat työjärjestelyt pa-
rantavat työssä jaksamista merkit-
tävästi. Työhön paluu hoitojen jäl-
keen onnistuu usein paremmin, jos 

voi aluksi olla osa-aikaisena. 
Työkaverit voivat tukea vaikka-

pa varmistamalla, että huonokuu-
loinenkin kuuli, mitä kuulla piti.   
Akustikusneurinooma on harvinai-
nen sairaus, eivätkä kaikki ammat-
tilaisetkaan tunne sen vaikutuksia 
riittävästi. Työterveyshenkilöstön 
apu sekä ymmärtävä työnantaja 
mahdollistavat paljon.

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry:n mukaan AN diagnosoidaan vuosittain 70-100 henkilöllä, kes-
kimäärin 50-vuotiaana. Harvinainen, hyvänlaatuinen kasvain on hoidettavissa. 

Harvinainen akustikusneurinooma häiritsee tasa- 
painoa, vie kuulon korvasta ja tuo tilalle tinnituksen, 
pahoinvoinnin tai huimauksen. 
teksti tarja koikkalainen ja päivi liippola   
kuva rawpixel 

Ensimmäisten toimitettu-
jen laitteiden myötä koti-
kuntosalin matka ideas-
ta valmiiksi tuotteeksi ja 

kansainvälisten asiakkaiden voi-
maharjoittelulaitteeksi on ohitta-
nut merkittävän käännekohdan. 
Yrittäjät, Miikka Kurunlahti sekä 
Tuomas Lehto odottavat innolla 
seuraavaa etappia: ensimmäisten 
kuluttaja-asiakkaiden saavutuksia 
ja kokemuksia. 

Takana on lähes kymmenen vuo-
den työ. Tarina alkaa, kun Kurun-
lahden isä, erikoislääkäri Mauno 
Kurunlahti kaipasi uudenlaista, ih-
misten kodeissa vähän tilaa vievää 
kuntolaitetta. Markkinoilta löyty-
vät tuotteet olivat isoja, eivätkä ne 
tarjonneet motivaatiota pitkäkes-
toiseen itsenäiseen harjoitteluun. 
Tuotekehitystä tehtiin vuosien ajan 
Oulun ammattikorkeakoulun opis-
kelijaprojekteissa. Nykyiset yrittäjät 
kulkivat kehityksen rinnalla omien 
insinööriopintojensa ajan. 

Vuonna 2015 tuotekehitys oli 

Paljon vastusta  
pienestä paketista

valmis yritystoiminnan kehittämi-
seksi. Weelan ensimmäinen versio 
lanseerattiin vuonna 2017 Las Ve-
gasin CES-messuilla. Nuoret yrit-
täjät veivät isän toiveen ja opiske-
lijoiden voimannäytteen kuntoilu-
jättien rinnalle.

– Ihmisten kohtaaminen ja uskal-
lus viedä tuotetta kriittisenkin arvi-
on alaiseksi on aina tuonut signaa-
lin siitä, että olemme oikeassa suun-
nassa. Ja niin paljon kuin kuntoilu-
laitteita onkin, olemme onnistuneet 
kehittämään uniikin ja kansainväli-
sesti kiinnostavan laitteen, Kurun-
lahti kertoo.

Toinen versio, kuluttajille suun-
nattu malli tuli myyntiin joukkora-
hoituspalvelu Indiegogossa vuoden 
2019 alussa. Laite sopii sekä ikäih-
misten kuntoutukseen että aktii-
viurheilijoiden treeneihin. Se vie 
vain murto-osan kuntopyörien ja 
soutulaitteiden vaatimasta tilasta, 
kuntosalien taljalaitteista ja painon-
nostopenkeistä puhumattakaan.

Monipuolinen ja tehokas kuntoi-

lumuoto mahtuu pieneen tilaan, sil-
lä vastus tehdään Weelaan kehite-
tyllä sähkömoottorilla. Sen maksi-
mivastus on 50 kiloa.

– Vapailla painoilla ja kahvakuu-
lalla voi avittaa treenattavia lihak-
sia vartaloa heilauttamalla, mutta 
Weelalla harjoittelu on tehokkaam-
paa ja se rasittaa juuri tarkoitettua 
lihasryhmää.

Sovellus tukee harjoittelua
Vastusta voidaan säätää kilon välein 
joko hallintapaneelista tai älypuhe-

limen WeelaTrainer-applikaatiolla. 
Käytännössä kuntoilu sujuu juuri 
älypuhelimen ohjaamana. Weela- 
Trainer pitää sisällään yli 100 erilais-
ta harjoitteluohjelmaa. Treenin te-
ho ja vastus säätyvät sopiviksi käyt-
täjän tietojen perusteella, ja liikkei-
den mallit näytetään selkeinä ani-
maatioina. WeelaTrainer ei kuiten-
kaan vain opasta, vaan se ohjaa jo-
kaisen treenikerran läpi personal 
trainerin tavoin. Se pitää myös päi-
väkirjaa harjoittelusta ja kasvattaa 
vastusta progressiivisesti.

Osa liikkeistä vastaa kuntosa-
lin taljalaitteiden harjoitteita. Osa 
on tuttuja kahvakuulatreeneistä 
tai kuminauhavastuksen käytöstä. 
Kurunlahti vertaa, että kuminauhan 
vastus kiristyy vasta ääriasennos-
sa. Weelan vastus on tasainen alus-
ta loppuun, eikä painojen tippumi-
nen ole vaarana.

– Weela ei kilpaile kuntosalijäse-
nyyden kanssa, sillä se on tehty kan-
nustavaksi ja tehokkaaksi kuntoi-
lumuodoksi heille, jotka eivät pää-
se tai eivät ehdi salille ensinkään.

Weela on taljalaitteisiin verrattavissa oleva kuntolaite tai kotikuntokeskus, joka on tarkoitettu monipuoli-
seen lihaskuntoharjoitteluun. 

Kempeleläinen Welapro Oy on aloittanut 200 ensim-
mäisen yrityksen kehittämän Weela-kotikuntosali- 
laitteen toimitukset sen asiakkaille 20 eri maahan.
teksti juha-pekka honkanen  kuva welapro
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SUOMEN TARINA  köyhästä agraarimaas-
ta maailman osaavimmaksi, turvallisim-
maksi ja onnellisimmaksi maaksi on ollut 
poikkeuksellinen. Suomalaiset ovat työs-
kennelleet ahkerasti menestyksen eteen, 
olleet erinomaisia uusiutumaan kriisien 
edessä ja uskoneet vahvasti koulutuk-
seen sosiaalisen nou-
sun välineenä. Maailma 
ympärillämme on kui-
tenkin perustavanlaa-
tuisesti muuttunut. Tu- 
levaisuuden menestys 
edellyttää meiltä yhä 
tiiviimpää yhteistyötä, 
kansainvälistymistä se-
kä uudistumiskykyä.

O S O I T U K S E N A  tästä 
ennennäkemätön ins-
titutionaalisten rahoit-
tajien välinen yhteistyö 
toi Suomeen kesäkuussa 
2019 maailman suurim-
man Health Tech -alan kattojärjestön HIMSS 
& Health 2.0 -Euroopan konferenssin. Yli 
3000 kansainvälistä osaajaa 55 eri maasta 
tekivät tapahtumasta suuren menestyksen, 
jota on myös sen vahvan tulevaisuusteke-
misen vuoksi tituleerattu ”uudeksi tervey- 
denhuollon ja ICT-tapahtumien standar-
diksi”. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 
myös 26.-28.5.2020, jolloin se on entistäkin 
kansallisemmin ja kansainvälisesti kattava.

VA I K K A  K A N S A I N VÄ L I S T Y M I N E N  on 
monille yrityksille jo arkipäivää, tapahtu-
ma mahdollistaa inspiroitumisen sekä mata-

lan kynnyksen kansainväliseen verkottumi-
seen myös opiskelijoille, julkisille toimijoil-
le ja startupeille. Pohjoismaihin katsotaan 
maailmalta edistyneen lainsäädännön ja op-
timaalisten olosuhteiden alustana. Suomen 
Paviljongissa kaikki suomalaiset yhdessä, 
olemme todellista kokoamme paljon näky-

vämpiä ja suurempia. Suo-
melle suorastaan tarjotaan 
johtajuutta tulevaisuuden 
terveydenhuollon ja hyvin-
voinnin kestävässä ja eetti-
sessä kehittämisessä.

H A A ST E E N SA  menestyk-
seen tuo, että olemme hui-
pulla jo lähes kaikilla mitta-
reilla ja ettei meillä ole kan-
sallista kokemusta huipulla 
uudistumisesta. Taktiikka, 
jossa mitään ei tarvitse kor-
jata, jos se ei ole rikki, ei enää 
riitä tulevaisuuden menes-
tykseen. Muutosta tarvitaan 

siis erityisesti ajattelu- ja toimintatavoissa. 
Toivottavasti emme nyt tarvitse kriisiä teh-
däksemme tarvittavia muutoksia.

ON TÄRKEÄ Ä,  että osaamme hyödyntää 
meihin kohdistuvan suuren kansainvälisen 
mielenkiinnon ja että jatkamme vauhdilla 
uusien teknologioiden sekä innovaatioiden 
käyttöönottoa. Suomalaisten hyvinvointi 
lisääntyy ja jatkuu varmasti vielä pitkään, 
mikäli siirrämme rohkeasti terveyden ja hy-
vinvoinnin fokustamme ennakoivaan, en-
naltaehkäisevään, osallistavaan ja henkilö-
kohtaisempaan suuntaan. 

Myös huipulla täytyy uudistua  

Pia Heikkurinen
Asiantuntija, uudistumiskyky 
Sitra

Puheenvuoro 

07 NEWICON
Automaatio lisää  
turvallisuutta
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Silmät ja silmäluomet 
ovat keskeisiä alueita   
kasvojen estetiikassa, ja 
ikääntyminen tuo muu-
toksia niiden toimintaan.
Uusi CO2-lasertekniikka 
mahdollistaa hellävaraisen  
toimenpiteen ja kauniin 
lopputuloksen. 

teksti marjo heikkinen 
kuva  outi aalto

S ilmäluomileikkaukset on 
Suomen ensimmäinen ja 
ainoa silmäluomien leik-
kaushoitoihin keskittynyt 

klinikka, joka sijaitsee Kauppakes-
kus Ratinassa Tampereella. Leik-
kaavana lääkärinä toimii silmätau-
tien erikoislääkäri Outi Hautalahti, 
joka on tehnyt silmäluomileikkauk-
sia päätoimisena työnään yli 10 vuo-
den ajan. Leikkaukset tehdään ku-
dokselle hellävaraisella hiilidioksi-
dilasertekniikalla (CO2).

Uudenlaista, tarkkaa ja kudokselle hellävaraista hiilidioksiidilasertekniikkaa käytetään muun muassa silmäluomien leikkaushoidoissa.

Silmäluomileikkaus on tehokas 
ja turvallinen, iholla ja ihonalaisku-
doksessa tehtävä polikliininen toi-
menpide. Leikkauksessa poistetaan 
paikallispuudutuksessa silmäluo-
mien ylimääräiset ihopoimut sekä 
rasvakohoumat. Lopputuloksena 
päivittäinen näkeminen on vaivat-
tomampaa ja silmäluomista johtu-
vat vaivat poistuvat. Leikkauksella 
saavutetut terveyshyödyt sekä nuo-
rekkaampi olemus lisäävät merkit-
tävästi elämänlaatua.

Yksilöllistä huolenpitoa
Hiilidioksidilaser on uusin silmä-
luomien leikkaushoidossa käytet-
tävä tekniikka. Ihoviilto ja ylimää-
räisen kudoksen poisto tehdään 
lasersäteen avulla kudokseen kos-
kematta. Lasersäteen piirtolinja on 
tarkka ja hellävarainen kudokselle.

– Käyttämäni CO2-laserlaitteen 
energiapulssi tuotetaan digitaali-
sesti ja erittäin nopeasti, jolloin ku-
doksen lämpöaltistus on mahdolli-
simman lyhytkestoinen. Laserilla 
leikatessa vuotokontrolli on perin-
teisiin leikkaustekniikoihin, kuten 
radiofrekvenssiveitseen verrattuna 

selkeästi parempi, mikä nopeuttaa 
toipumista, Hautalahti tiivistää.

Silmäluomien ongelmat ovat 
yleisiä, mutta monelle todella hen-
kilökohtaisia asioita. Moni myös 
jännittää leikkaukseen tuloa. Hau-
talahdelle ja hänen työtiimilleen en-
sisijaista on asiakkaasta huolehtimi-
nen ja erinomainen palvelu.

– Leikkauspotilaani toivovat toi-
menpiteen yhteydessä yksityisyyt-
tä ja turvallista oloa, nopeaa toi-
pumista sekä esteettisesti kaunis-
ta lopputulosta. Heille voin työtii-
mini kanssa tarjota korkeatasoisen 
leikkauspalvelukokonaisuuden kli-
nikallani. Rauhallisen tyylikkäissä 

tiloissa on huomioitu asiakkaiden 
yksityisyyden säilyttäminen. Pal-
velumme ensimmäisestä yhteyden-
otosta jälkitarkastukseen saakka on 
laadukas kokonaisuus, jonka voim-
me tarjota asiakasta arvostaen.

Rohkeasti arviokäynnille
Silmäluomileikkaus on yleisin kas-
vojen alueelle tehtävä plastiikka-
kirurginen toimenpide Suomessa. 
Ylä- ja alaluomileikkausten lisäksi 
Silmäluomileikkaukset-klinikalla 
tehdään monipuolisesti myös mui-
ta silmäluomien alueen toimenpi-
teitä. Klinikka avattiin Tampereelle 
vuonna 2018. Toisena toimintavuo-
tena vuonna  2019 klinikalla tehtiin 
yli 200 silmäluomileikkausta. Nel-
jäsosa leikkauspotilaista oli miehiä. 

– Mikäli silmäluomet vaivaa-
vat, kannattaa rohkeasti varata ai-
ka leikkausarviokäynnille. Erillistä 
lähetettä ei tarvita. Arviokäynnillä 
tehdään henkilökohtainen arvio sil-
mäluomien tilanteesta sekä yksilöl-
linen leikkaussuunnitelma. Kerron 
käytännönläheisesti toimenpiteen 
sisällön sekä valmistautumis- ja jäl-
kihoito-ohjeet.  

– Silmäluomileikkaus on kiiree-
tön toimenpide ja se tehdään yleen-
sä vain kerran elämässä. Lähes 3000 
leikkauksen kokemuksella pidän 
asiakkaistani hyvää huolta. 

Laadukas silmäluomileikkaus  
uudella CO2-lasertekniikalla

“
Potilaat toivovat  
turvallista oloa, 
kaunista loppu-
tulosta ja nopeaa 
toipumista.

Hiilidioksidi-
lasertekniikka
n Edistyksellinen leikkaus-
tekniikka edustaa uusinta 
laitesukupolvea.

n  Lasersäteen piirtolinja 
on tarkka ja hellävarainen 
kudokselle.

n  Paikallispuudutuksessa 
tehtävästä leikkauksesta 
toipuminen on nopeaa.

Tamperelainen Bioretec 
tuo markkinoille bio- 
hajoavasta magnesium-
seoksesta valmistetut 
kompressioruuvit, joita 
käytetään murtumien 
hoidossa perinteisten 
metalliruuvien tavoin. 

teksti virpi ekholm 
kuva eino ansio

Biohajoava magnesiumruu-
vi näyttää aivan tavallisel-
ta metalliruuvilta. Luu-
hun asennettuna se kui-

tenkin hajoaa hiljalleen elimis-
tön luonnollisiksi aineiksi ja tilalle 
muodostuu uutta, tervettä luuta.
Kyseessä on aivan uudenlainen, 
magnesiumseoksesta valmistettu 
biohajoava implantti, jonka tampe-
relainen Bioretec Oy on tuomassa 
markkinoille ja terveydenhuollon 
käyttöön todennäköisesti vuoden 
2021 aikana.

Tampereen Hervannassa päämajaansa pitävä, biohajoavia implantteja valmistava Bioretec Oy työllistää Suomessa reilut 20 henkeä.

– Ruuvi on valmistettu ihmiske-
hon luonnollisista ainesosista, eli 
magnesiumista, kalsiumista ja sin-
kistä. Se ei aiheuta elimistössä mi-
tään hylkimisreaktioita ja on tur-
vallinen käyttää, Bioretecin toimi-
tusjohtaja Timo Lehtonen kertoo.

Markkinoilla on tähänkin saak-
ka ollut biohajoavia, polymeereistä 
valmistettuja implantteja, joita on 
voitu käyttää luunmurtumien kor-
jausleikkauksissa. Ne eivät ole kui-
tenkaan soveltuneet sellaisten lui-
den korjaamiseen, joihin kohdistuu 
merkittävää voimaa ja kuormitusta.

Bioretec Oy:n magnesiumseok-
sesta valmistetut implantit ovat yh-
tä lujia kuin titaani- ja teräsruuvit. 
Suurin etu verrattuna perinteisiin 
metalliruuveihin on, että niitä ei 
biohajoavina tarvitse poistaa.

– Erityisesti tästä on hyötyä lap-
silla, joiden luut vielä kasvavat ja 
kehittyvät. Heiltä perinteiset me-
talli-implantit joudutaan lähes aina 
poistamaan uudessa leikkauksessa, 
koska ne häiritsevät luun parane-
mista ja kasvua.

Bioretec Oy:n tarina alkoi jo 
2000-luvun alussa, jolloin alan pio-

neeri, biomateriaalitekniikan pro-
fessori Pertti Törmälä perusti yri-
tyksen keksintöjensä kaupallista-
miseen.

Biohajoavia implantteja valmis-
tava yritys pitää päämajaansa Tam-
pereen Hervannassa, josta tuotteet 
lähtevät sairaaloihin  ympäri maail-
maa. Noin 90 prosenttia tuotteista 
menee vientiin.

– Jakelua on tällä hetkellä noin 
40 maassa. Myymme tuotteita esi-
merkiksi Etelä-Amerikkaan, Yhdys-
valtoihin, Eurooppaan, Kiinaan ja 
Venäjälle, Lehtonen luettelee.

Yritys työllistää Suomessa reilut 
20 henkilöä, joista noin puolet työs-
kentelee tuotannossa. Lehtonen it-
se aloitti toimitusjohtajana vuoden 
2019 maaliskuussa. Sitä ennen hän 
ehti työskennellä 20 vuotta erilai-
sissa materiaalikehityksen tehtä-
vissä.

– Meillä on erittäin hyvä ja päte-
vä tiimi, jota ilman menestys ei oli-
si mahdollista, Lehtonen kiittelee.

Yritysosto Itävallasta
Viime keväänä Bioretec osti Itä-
vallasta BRI.Tech-nimisen yrityk-

sen, joka oli kehittänyt biohajoaviin 
implantteihin soveltuvan, patentoi-
dun magnesiumseoksen.

Uutta materiaalia testataan par-
haillaan kliinisessä tutkimuksessa, 
johon osallistuu luunmurtumista 
kärsiviä potilaita.

– Kliinisen tutkimuksen tulokset 
valmistuvat ensi syksynä, jonka jäl-
keen haemme tuotteelle myyntilu-
paa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Ensimmäiset tulokset ovat olleet 
lupaavia: kaikki potilaat ovat pa-
rantuneet ilman mitään haittavai-
kutuksia, Lehtonen paljastaa.

Aluksi uutta implanttimateriaa-
liteknologiaa sovelletaan komp-
ressioruuveissa, joita käytetään 
nilkan, säären ja varpaiden alueen 
murtumissa. Myöhemmin käyttö-
aiheita on tarkoitus laajentaa mui-
denkin luunmurtumien hoitoon.

Huikea markkinapotentiaali
Lehtosen mukaan uusien magne-
siumpohjaisten implanttien mark-
kinapotentiaali on huikea. Kenellä-
kään muulla maailmassa ei ole vie-
lä vastaavaa biometalliteknologiaa, 
jossa käytettäisiin elimistölle täysin 

luonnollisia ainesosia.
Tuotteen taustalla on tieteelli-

nen asiantuntijaryhmä, joka koos-
tuu arvostetuista lääkäreistä ja ter-
veydenhuollon ammattilaisista.

– Haluamme kehittää juuri oi-
keanlaisia tuotteita, joille on todel-
linen lääketieteellinen tarve, Leh-
tonen perustelee.

Yksi suuri etu magnesiumpoh-
jaisilla implanteilla on, että nii-
den käytettävyys on samanlaista 
kuin perinteisillä metalli-implan-
teilla. Leikkauksen aikana ei tarvi-
ta poikkeavia leikkaustekniikoita 
tai instrumentteja. Se näkyy leik-
kausajassa, jossa jokainen minuut-
ti maksaa.

Yhteiskunnalle biohajoavat 
implantit tuovat huomattavat sääs-
töt, koska uusintaleikkauksia tarvi-
taan aiempaa vähemmän. Lisäksi 
lapset ja heidän perheensä säästy-
vät turhilta, raskailta leikkaustoi-
menpiteiltä.

– Yrityksenä haemme totta kai 
myyntiä ja kasvua, mutta samal-
la haluamme parantaa erityisesti 
lasten ja perheiden elämänlaatua, 
Lehtonen kiteyttää.

Biohajoavista ainesosista tehty 
metalliruuvi hajoaa elimistöön 
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pista käyttöön. Kaapin lääkkeet voi-
daan laskea osaksi apteekin velvoi-
tevarastoa. Tämä vähentää varas-
toon sitoutunutta pääomaa merkit-
tävästi. Lääkkeiden sijainti on help-
po tarkastaa toiminnanohjausjär-
jestelmästä, joten hätätapauksissa, 
kuten myrkytyksissä, harvinainen-
kin lääke löytyy sairaalasta nopeas-
ti, Ahonen vakuuttaa.

Helpotusta työkuormaan
Sairaala-apteekissa suonensisäises-
ti annettavien antibioottien liuotus 
ja käyttökuntoon laittaminen oli 
aiemmin puhtaasti käsityötä. Sai-
raala-apteekin toiveesta NewIcon 
kehitti IV ICON Basic -antibiootti-
robotin, joka pystyy sekoittamaan 
ja vetämään ruiskuun yhden ylei-
simmistä antibioottivalmisteista. 

– Sairaalan puhtaimmassa tilassa 
on saatettu käyttökuntoon kefurok-
siimi-antibioottia automaattisesti 
kolmen vuoden ajan. Hoitajien ja 
osastofarmaseuttien  työkuorma 
on keventynyt ja lääkealtistus vä-
hentynyt. Lääkkeen valmistus on 
nyt myös aiempaa kontrolloidum-
paa ja aseptisempaa. Tämä myös 
nopeuttaa työtä osastoilla. 

Ensi vuoden alussa antibioottiro-
botti vaihtuu markkinoiden tehok-
kaimpaan malliin, IV ICON Twin-

KYSin sairaala-apteekki 
on suuri organisaatio. 
Apteekissa työskentelee 
noin 100 farmasian asian-

tuntijaa ja apteekki ostaa lääkkeitä 
noin 30 miljoonalla eurolla vuosit-
tain. Suuren volyymin vuoksi ap-
teekin prosessia oli tarpeen lähteä 
automatisoimaan. Yhteistyökump-
paniksi automaatisointiin valittiin 
NewIcon, koska yritys pystyi kehit-
tämään ja toteuttamaan laajan ko-
konaisratkaisun. Sairaala-apteekka-
ri Jouni Ahosen mukaan muut toi-
mijat tarjosivat vain osaratkaisuja.

– Tarvitsimme kokonaisvaltai-

Kuopion yliopistollisen 
sairaalan (KYS) sairaala- 
apteekki automatisoi lää-
kehuollon prosessejaan 
terveysteknologiayritys 
NewIconin kanssa. Työ-
rutiinien automatisointi 
nosti potilas-, lääkitys- ja 
työturvallisuuden tasoa. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva newicon 

sen ja helppokäyttöisen automaa-
tioratkaisun, jolla voidaan paran-
taa potilaiden sekä työntekijöiden 
turvallisuutta. Samalla tavoittee-
namme oli tehostaa lääkeproses-
siamme. Toivoimme, että järjes-
telmätoimittaja sitoutuu tiiviiseen 
kehitysyhteistyöhön kanssamme. 
NewIconin kanssa olemme raken-
taneet erittäin toimivan Living Lab 
-yhteistyön, Ahonen kiittelee. 

Robotit hoitavat rutiinit
Vuonna 2015 KYSin sairaala-ap-
teekki otti käyttöön NewIconin 
Mega-Fixu-lääkevarastoautomaa-
tin, eMED ICON -älylääkekaapit ja 
IV ICON Basic -antibioottirobotin. 

Mega-Fixu on ulkomitoiltaan 
noin kahden linja-auton kokoinen, 
täysautomatisoitu varastoauto-
maatti. Varaston kaksi robottilinjaa 
huolehtivat noin 1000–1200 lääke-
nimekkeestä ja maksimissaan noin 
70 000 lääkepakkauksesta. Sairaa-
la-apteekin toiminnanohjausjärjes-
telmään integroitu varastojärjestel-
mä hoitaa itsenäisesti lääkkeiden 
vastaanoton, kirjaamisen, tilaop-
timoidun hyllytyksen sekä lääke-
tilausten keräilyn ja laatikoinnin. 
Se osaa tehdä myös lääketilaukset 
itsenäisesti.

– Varaston ylläpito manuaalises-

ti oli työlästä, sillä prosessiin kuu-
lui 11 työvaihetta. Automatisoinnin 
myötä manuaalisten työvaiheiden-
määrä laski neljään. Nyt henkilös-
tölle jää enemmän aikaa kliiniseen 
työhön, Ahonen kertoo.

Mega-Fixu-varastojärjestelmän 
ja eMED ICON -älylääkekaappien 
lääkkeisiin pääsevät käsiksi vain 
ennalta määritellyt henkilöt. Kai-
kista lääkeotoista kirjautuu mer-
kintä apteekin toiminnanohjaus-
järjestelmään. Näin tiedetään tar-
kasti lääkkeiden ottaja  ja varastos-
sa olevien lääkkeiden saldot. 

KYSissä älylääkekaappeja on en-
si vuoden vaihteessa noin 70 kap-
paletta. Sairaala-apteekki tarjoaa 
älylääkekaapin sairaalalle palvelu-
paketilla, johon sisältyy täyttöpal-
velu. Leikkaussalien kaapit on si-
joitettu leikkaussalin seinän sisään 
niin, että ne voidaan täyttää käytä-
vältä. Tämä parantaa sairaalatilo-
jen aseptiikkaa ja rauhoittaa poti-
lasympäristöä. Lääkkeet voidaan 
kuitenkin ottaa käyttöön potilas- 
ja toimenpidehuoneiden puolel-
ta. Kaappi opastaa henkilökuntaa 
lääkkeiden löytämisessä. Se pystyy 
myös arvioimaan lääkemääriä ja te-
kemään lääketilauksen.

– Sairaala-apteekki omistaa lääk-
keet niin kauan, että ne otetaan kaa-

siin. Se pystyy valmistelemaan 
käyttökuntoon kefuroksiimin li-
säksi myös toisen antibiootin pi-
perasilliinin/tatsobaktaamin. 

NewIcon on kehittänyt KYSin 
sairaala-apteekin pyynnöstä myös  
infuusionesteiden ja -huuhteiden 
ladonta-automaatin.

– Infuusionesteiden pahvilaa-
tikot ovat sairaalaan saapuessaan 
usein pölyisiä, ja niissä on havait-
tu jopa bakteerikasvua. Raskaiden 
laatikoiden siirtely ja avaaminen 
käsin on hankalaa, jonka vuoksi 
työssä sattuu usein tapaturmia. Ny-
kyisin yli puolet pahvipakkauksista 
poistetaan NewIconin kehittämällä 
automaatilla, joka latoo nestepak- 
kaukset käyttövalmiiseen varasto-
rullakkoon, jotka käytetään osas-
toilla. Tästä olemme saaneet erityi-
sen hyvää palautetta hoitohenkilö-
kunnalta, Ahonen iloitsee.

Koska myös prosessin tehokkuus 
ja työn mielekkyys ovat parantu-
neet automaation avulla, KYSin sai-
raala-apteekin satsaukset siihen tu-
levat jatkumaan. Ensi helmikuussa 
KYSissä otetaan käyttöön NewIco-
nin toimittamat, hoitajille tarkoite-
tut älylääkekärryt. Kärryt ovat jäl-
leen uusi askel kohti katkeamatonta 
lääkehoidon prosessia ja potilastur-
vallisuuden varmistamista. 

Automaation käytön lisääntyminen lääkehuollon prosesseissa on vähentänyt hoitohenkilökunnan työkuormaa sekä tehnyt lääkkeiden valmistuksesta aiempaa kontrolloidumpaa. 

Automaatio lisää turvallisuutta 

Omaolo.fi on sähköinen palvelu, jonka käyttäjä pääsee  
luotettavan terveystiedon lähteelle ja ohjautuu tarvit-
taessa oikean ammattilaisen vastaanotolle. Palvelu  
tavoittaa tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa ihmistä.  

teksti pekka säilä   kuva joona raevuori 

Oirearviot 
luotettavasti 
verkosta

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon pullonkauloja helpot-
tamaan kehitetty Omaolo 
on kansalaisten oma digi-

taalinen palvelu, jonka antama in-
formaatio perustuu luotettavaan, 
tieteellisesti tutkittuun tietoon. 
Omaoloa kehitetään yhteisvoimin 
kaupunkien, kuntien, sairaanhoito-
piirien ja SoteDigin toimesta. Arvi-
oiden pohjana käytetään Kustannus 
Oy Duodecimin tietokantaa, jonka 
tiedot pohjautuvat virallisiin käypä 
hoito -suosituksiin. 

– Omaolon oirelistauksen perus-
teena ovat olleet kaikkien yleisim-
mät yhteydenoton syyt.  Palvelun 
käyttäjä arvioi yksittäistä oiretta 
tai terveysongelmaa, jonka pohjal-
ta hän saa toimintaohjeet tai hoito-
suosituksen. Myös mahdollinen jat-
kohoidon tarve voidaan suunnitella 
annettuihin perustietoihin pohjau-
tuen. Palvelun vaikuttavuutta lisää 
sen tasalaatuisuus, sillä kaikille kä-
vijöille esitetään palvelussa aina sa-
mat kysymykset, kertoo kehittäjä- 
ylilääkäri Marja-Liisa Lommi.

Tällä hetkellä Omaolossa voi 
tehdä myös sosiaalipuolen palve-
lutarvearvioita. Lisäksi saatavilla 

on suunnitelmat-osio, joka nitoo 
hoito- ja palvelukokonaisuuden 
yhteen. Ensi vuoden puolella mu-
kaan on tulossa myös yleiseen hy-
vinvointiin liittyviä palveluja, kuten 
hyvinvointitarkastukset sekä -val-
mennukset.

Käytössä läpi vuorokauden
Omaolo-palvelun 14 eri oirearvios-
ta käytetyimpiä palveluita ovat ol-
leet virtsatie- ja hengitystietuleh-
dusten oirearviot.

– Joskus lääkärin vastaanotolle 
tai tutkimuksiin meno saattaa jän-
nittää. Omaolossa tehty oirearvio-
kysely voi madaltaa kynnystä yh-
teydenottoon, jos oirearvioiden pe-
rusteella saa tuloksen, että on syy-
tä hakeutua lisätutkimuksiin. Oire-
kyselyn ansoista myös terveyden-
huollon ammattilaisilla on kirjau-
tuneen potilaan perusoireet heti 
selvillä, mikä säästää käytettävis-
sä olevaa aikaa ja mahdollistaa pa-
remmin itse tutkimustyöhön kes-
kittymisen, Lommi toteaa.

Lommi muistuttaa, että Omaolon 
avoin kyselyosio on kenen tahansa 
käytettävissä ympäri vuorokauden. 
Sen kautta saa kätevästi vaikkapa 

flunssan itsehoito-ohjeet, mikäli 
lääkärin palvelulle ei ole tarvetta.

– Palvelua käyttävät kunnat ja 
sairaanhoitopiirit räätälöivät Oma-
oloon oman palvelupolun. Helsin-
gissä palvelu ohjaa kirjautuneet 
käyttäjät oikeiden ammattilaisten 
pakeille. Asiakkaaseen ollaan yh-
teydessä saman päivän aikana, mi-

käli oirearvion yhteydenotto lähe-
tetään terveysaseman aukioloaika-
na. Kiireellistä käsittelyä vaativiin 
yhteydenottoihin vastataan myös 
iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelun piirissä 17 kuntaa
Helsingin alueella Omaolo kattaa 
noin neljänneksen kaikista sähköi-

sistä yhteydenotoista.  Tällä hetkel-
lä palvelun piiriin kuuluu 17 kuntaa 
ja sairaanhoitopiiriä.

– Toimivan alustan pohjalle on 
helppo kehittää. Mahdollisuuk-
sia on lukemattomia, esimerkik-
si iho-oireiden kohdalla asiakkaan 
ottama kuva voisi päätyä suoraan 
hoitajan tai lääkärin arvioitavaksi.

Kehittäjäylilääkäri Marja-Liisa Lommi ja terveyskeskuslääkäri Kim Nygård työskentelevät kansalaisille 
suunnatun digitaalisen Omaolo-palvelun parissa.

Espoon kaupunki aikoo sujuvoittaa asiakkaiden palvelukokemusta esimerkiksi etävastaanoton avulla.

OMAOLO-PALVELUA  otetaan par-
haillaan käyttöön useilla eri paik-
kakunnilla. Espoossa Omaoloon  
aiotaan liittää myös muita sähköi-
siä palveluja, jotta asiakkaan pal-
velukokemuksesta tulee mahdol-
lisimman sujuva. Omaolo on tarkoi-
tus ottaa Espoossa täysimääräises-
ti käyttöön kevään aikana, jolloin 
se voi ohjata asiakkaan tarvittaes-
sa esimerkiksi sähköiseen ajanva-
rauspalveluun, videovastaanotol-
le tai chat-palveluun.

– Monet terveyteen liittyvät asiat 
hoituvat nopeammin, kun asian-
tuntija toisensa jälkeen ei ole kyse-
lemässä asiakkaalta samoja asioita. 
Parhaimmillaan Omaolon käyttäjä 
saa laadukasta palvelua jo etäyh-

teyden kautta. Terveydenhuollon 
ammattilaiset voivat puolestaan ol-
la varmoja, että asiakkaalta on ky-
sytty kaikki keskeiset peruskysy-
mykset ja asiantuntija-arviot voi-
daan antaa niiden pohjalta, kertoo 
apulaisylilääkäri Johanna Lehtisyrjä 
Espoon kaupungilta.

Omaolosta ja siihen liittyvistä 
palveluista kerätään konkreettis-
ta palautetta sekä asiakkailta että 
ammattilaisilta, jotta palvelun käyt-
tökokemusta saataisiin kehitettyä 
vielä paremmaksi.

– Palautteiden ja kehittämiseh-
dotusten avulla palveluista kehite-
tään entistäkin parempia.

WWW.OMAOLO.FI

Espoo kartoittaa etävastaanoton 
mahdollisuuksia Omaolon avulla
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Turussa kehitetään ter- 
veysalan ammattilaisten 
käyttöön tarkoitettua 
teknologiaa yhteistyön  
voimin. HealthTurku  
kerää yhteen alueen yri-
tykset ja kansainvälistä 
kärkeä olevan osaamisen. 

teksti kalle kirstilä 
kuva vesa-matti väärä

T urun seutu tarjoaa alueel-
le sijoittuvalle yritykselle 
kokoon katsomatta maa-
ilman kärkeen kuuluvan 

terveysteknologian osaamisverkos-
ton, jonka kautta tuotekehitykseen 
saadaan vauhtia.

Osaamisverkoston ytimessä on 
moniammattillinen yhteistyökes-
kus Terveyskampus Turku, joka tuo 
alueella yhteen terveysalan tutki-
muksen, koulutuksen ja tuoteke-
hityksen. Alueen korkeakoulujen 
ohella verkostoon kuuluvat Turku 

Digikyvykkyys-hankkeesta vastaava Antti Tuomisto, Turku Science Park Oy:n Janne Lahtiranta ja Turun ammattikorkeakoulun Elina Kontio ovat osa Terveyskampus Turun yhteistyöverkostoa.

Science Park Oy ja Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiiri, jonka yh-
teydessä toimiva Auria Tietopalve-
lu tarjoaa ainutlaatuisen mahdolli-
suuden luoda ja kehittää digitaalisia 
ratkaisuja terveysalalle.

Valmennusta ja kehitystyötä
Terveyskampus Turun piirissä on 
käynnissä lukuisia terveystekno-
logiaan liittyviä toimintoja. Turku 
Science Park Oy:n toteuttama Pro-
health Accelerator -yrityskehitysoh-
jelma on suunnattu ammattimaisen 
terveydenhuollon parissa toimivil-
le varhaisen vaiheen kasvuyrityksil-
le ja yritysaihioille. Valtakunnalli-
nen valmennusohjelma ammentaa 
oppinsa edeltäjästään Life Science 
Acceleratorista, jonka aikana käyn-
nistyi yhdeksän uutta yritystä. Yk-
si ohjelman läpikäyneistä yrityksis-
tä on VR-teknologiaa hyödyntävä 
Adesante.

– Valmennusohjelma oli monin 
tavoin hyödyllinen yritykselle ja oi-
keastaan tarpeellinen jokaiselle ter-
veysalan startupille,  Adesanten pe-
rustaja Pasi Porramo toteaa.

Yksi Terveyskampus Turun 

hankkeista on Terva, jossa tuodaan 
alueella toimivat terveysalan testi-
alustat yhteen. Testaamisessa voi 
olla kyse esimerkiksi potilashoitoon 
tarkoitetun laitteen kehittämisestä.

– Luomme yhden selkeän palve-
lun, jonka kautta yrityksillä on pää-
sy kaikkeen Terveyskampus Tu-
run testialustatarjontaan, Turku 
Science Park Oy:n Janne Lahtiranta  
kertoo.

Koulutusta digivajeeseen
Turun yliopiston kauppakorkea-
koulu ja Turun ammattikorkeakoulu 
ovat mukana Digikyvykkyys-hank-
keessa, joka vastaa terveys- 
teknologian, sekä meri- ja metalli-
teollisuuden alojen yritysten osaa-
japulaan. Tarkoitus on luoda uusia 
toteutuksia yrityksissä tunnistet-
tuihin digikyvyn tarpeisiin. Hank-
keesta Turun yliopistossa vastaa-
van Antti Tuomiston mukaan yksi 
esimerkki on turkulainen Everon.

– Edistimme digikyvykkyyksiä 
joka suuntaan. Teknologiayritys 
syvensi ymmärrystään hoitotyön 
arjen tiedolla johtamisesta, ja hoi-
totieteen tulevat asiantuntijat pää-

sivät tutustumaan kotihoidon uu-
denlaisiin teknologiaratkaisuihin.

Turun ammattikorkeakoulu on 
myös mukana Skaala-hankkeessa, 
jossa kehitetään koulutusmallia, jo-
ta hyödyntämällä yritykset saavat 
käyttöönsä uutta osaamista edistä-
viä koulutussisältöjä yrityksen si-
jainnista riippumatta.

– Turussa hankkeen painopiste 
on terveysteknologian yrityksissä ja 
erityisesti alan regulaatio-osaami-
sessa, Elina Kontio Turun ammat-
tikorkeakoulusta kertoo.

Palvelua yrityksille
Tuomisto korostaa, että Terveys-
kampus Turun halu yhteistyöhön 
ei rajoitu vain yksittäisiin hankkei-
siin. Hänen mukaansa Turun kor-
keakoulujen saumaton yhteistyö 
on vahvuus ja hyvä pohja yritys-
ten kanssa tapahtuvalle yhteiske-
hittämiselle.

– Palveluasenteemme on herättä-

nyt maailmalla ihastusta. Kun mei-
hin otetaan yhteyttä, olemme kaik-
ki valmiina keskusteluun siitä, mitä 
voisimme tehdä yhdessä.

Kontion mukaan tärkeintä on yh-
teydenotto, koska Terveyskampus 
Turku etsii  oikean yhteistyötahon.

– Oli kyse sitten markkinoinnis-
ta, kovasta teknologisesta tuoteke-
hityksestä tai kliinisestä testaukses-
ta, niin me osaamme auttaa. Pys-
tymme palvelemaan ripeällä ai-
kataululla sen sijaan, että yritystä 
pyydetään palaamaan asiaan ensi 
vuonna, Kontio vakuuttaa.

Yhteistyön takana on ymmärrys 
niistä  useista keinoista, joilla kor-
keakoulut, opiskelijat ja yritykset 
voivat tehdä yhteistyötä.

– Yritykset ovat halukkaita läh-
temään vuoropuheluun. On tär-
keää, että opiskelijat tulevat tutuk-
si alueen erinomaisen terveystek-
nologia-alan yrityssektorin kanssa, 
Tuomisto päättää.

Laaja osaamisverkosto siivittää  
terveysinnovaatioiden syntyä

Kehittynyt teknologia ja sen mukana tulleet apuvälineet tuovat paljon kaivattua helpo-
tusta näkörajoitteisen arkeen sekä mahdollistavat itsenäisen elämän. 

Teknologian kehittyminen on tuonut uusia tuotteita myös apu-
välinemarkkinoille. Uutuudet antavat näkörajoitteisille enemmän 
mahdollisuuksia itsenäisempään elämään.  
teksti anna gustafsson   kuva juha arvid helminen

Näkemisen uudet
apuvälineet

Kuinka näkörajoitteinen voi soittaa, 
entä käyttää mittanauhaa? Mistä 
saa tietoa siitä, millainen sää ul-
kona on? Ennen sokeutuminen 

saattoi tarkoittaa elämänpiirin rajoittumis-
ta, nyt mahdollisuuksia on paljon enemmän. 

Apuvälineiden valikoima on kehittynyt 
huimasti viime vuosikymmenten aikana. 
Näkemisen apuvälineiden erikoismyymälä 
Aviris Itäkeskuksessa pitää sisällään yli 600 
tuotenimikettä, huipputeknologiaa ja uu-
simpia apuvälineitä helpottamaan eri tavoin 
näkörajoitteisten ihmisten arkea. 

– Kaikilla meillä on halu pysyä itsenäisenä 
ja päättää omista asioistamme. Esimerkik-
si puhelimen käytön ei pitäisi olla sellainen 
asia, johon pitää pyytää apua, toteaa Aviriks-
en palvelupäällikkö Tarja Vuorio.

Arkea sujuvoittavaa teknologiaa
Keväällä Suomen markkinoille saapunut Su-
nu-rannetutka on herättänyt paljon kiinnos-
tusta. Älykelloa muistuttava, kevyt ranneke
havaitsee esteet edessä ja sivuilla ja ilmoit-
taa niistä tärinällä. Tärinän voimakkuutta
on mahdollista säätää, sillä ihmiset ovat tä-
rinänkin suhteen yksilöllisiä. Rannekkeen
voi yhdistää kännykkään sovelluksella, joka
avaa uusia mahdollisuuksia liikkumiseen.

Ranneke toimii kompassina ja antaa ääni-
ohjeita, ohjaten esimerkiksi lähimpään os-
toskeskukseen tai kahvilaan. Rannekkee-
seen voi ohjelmoida eri asetukset sisätiloissa 
liikuttaessa. Sisä- ja ulkotilojen kesken vaih-
taminen sujuu ranneketta pyyhkäisemällä.

– Vaikka valkoinen keppi on säilynyt mo-
nen sokean ja näkörajoitteisen toimivana 
apuvälineenä päivittäisessä liikkumisessa, 
on toisilla kepin käytön aloittamiseen kor-
kea kynnys, kertoo Aviriksen myyntivastaa-
va Anu Linkiö-Mitrovitch. 

Ranteessa helposti mukana kulkeva 
ranneke on tunnistettavaa valkoista kep-
piä huomaamattomampi apuväline. Toki 
keppi on edelleen hyvä apuväline erityises-
ti maassa olevien esteiden havaitsemiseen.

– Lähetä tekstiviesti Anulle. Tuo perunoi-
ta, porkkanoita ja litra maitoa, Linkiö-Mit-
rovitch ja Vuorio esittelevät sokeille ja heik-
konäköisille arkea helpottamaan suunnitel-
tua näppäinpuhelinta.

Äänikomennon perusteella puhelin kir-
joittaa tekstiviestin tai sähköpostin yhte-
ystiedolle. Puhelimessa on myös kalen-
teri, nauhuri ja laskin, ja se kertoo kello-
najan, sään sekä tunnistaa värit. Puhelun 
voi soittaa napin painalluksella tai ääniko-
mennolla. 

Älypuhelimen kokoinen, kevyt kännyk-
kä sopii soittamiseen ja viestittelyyn siinä 
missä muutkin puhelimet. Blindshell Clas-
sic -puhelin on näkörajoitteisten käyttöön 
suunniteltu, mutta myös muut käyttäjät, 
kuten vanhukset ovat löytäneet tuotteen. 
Malli on yksi harvoista näppäimillä varus-
tetuista kännyköistä.

– Paljon on menty eteenpäin. On hienoa 
huomata, kuinka teknologian kehittymi-
nen auttaa ihmisiä elämään itsenäistä ar-
kea rajoitteista huolimatta, Vuorio summaa.

Japanin ja Suomen terveydenhuollol-
la on yllättävän paljon yhteistä, sillä 
molemmissa maissa terveydenhuollon 
kustannukset ovat kasvussa ikäänty-

vän väestön ja kroonisten sairauksien kas-
vun vuoksi. Kummassakin maassa on tar-
ve löytää vastaus resurssipulaan, tehostaa 
ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja pa-
rantaa potilaalle annetun hoidon vaikutta-
vuutta. Tästä syystä etähoidon mahdolli-
suudet kiinnostavat niin meillä kuin nou-
sevan auringon maassa.  

Tampereella päämajaansa pitävä Emtele 
on viimeisimmän vuoden ajan tutkinut Ja-
panin terveysalan markkinoita ja tehnyt yh-
teistyötä paikallisen Ka-
meda Healthcare Infor-
matics -yhtiön kanssa. 
Kameda Healthcare In-
formatics, KHI, on ter-
veydenhuollon IT-järjes-
telmiin keskittynyt yritys 
ja osa Kameda-yhtiöitä. 
Samaan yritysryhmään 
kuuluva Kameda Medi-
cal Centre on rankattu Ja-
panin neljän parhaan sai-
raalan joukkoon. Kanssa-
käymisen hedelmänä on 
syntynyt yhteisyritys Telehealth Japan, jon-
ka toiminta on lähtökuopissa.

– Japanissa arvostetaan pohjoismaisia 
ratkaisuja ja korkealla tasolla olevaa tervey-
denhuoltoamme. Emtele on ollut Japanis-
sa pioneeriasemassa, ja eHealth-ratkaisu on 
herättänyt paljon mielenkiintoa. Alustan 
kehitti aikanaan tanskalainen yritys. Siitä 
on jo runsaasti kansainvälistä käyttökoke-
musta, kertoo Emtelen varatoimitusjohta-
ja Hanna Ekman.

Emtele on keskittynyt palvelumuotoi-
luun ja palvelun tuottamiseen asiakkaalle. 
Se auttaa asiakkaita ottamaan pilvipohjai-
sen ratkaisun käyttöön ja hyödyntämään 
sitä tehokkaasti. 

– Voimme rakentaa valmiiksi hoito-ohjel-
mat, mutta asiakas pystyy helposti muok-

kaamaan niitä itsekin. Emtelen eHealth-rat-
kaisu mahdollistaa potilaan hoito-ohjelman 
digitalisoinnin, eli potilaan hoitamisen ja ti-
lan seuraamisen etänä älylaitteiden sekä oh-
jelmistojen avulla. Ratkaisu voidaan inte-
groida olemassa olevaan potilastietojärjes-
telmään. 

Terveystietoisuus kasvuun
Ohjelman tarkoituksena on ohjata potilasta 
tekemään itsenäisesti sovitut mittaukset ja 
harjoitukset sekä vastaamaan kyselyihin ja 
täyttämään päiväkirjaa. Tällä hetkellä ter-
veydenhuollon asiakkaat voivat mitata run-
sasta 40 asiaa itse etänä. Tämä vapauttaa 

terveydenhuollon hen-
kilöstöä tavallisimpien  
mittausten tekemisestä ja 
kirjaamisrutiineista. Tar-
vittaessa potilas  voi olla 
yhteydessä hoitajaan tai 
lääkäriin videoyhteyden 
avulla. Sen ansiosta lää-
kärien ja hoitajien ajan-
käyttö tehostuu ja he voi-
vat hoitaa useaa potilasta 
yhtaikaa.

Työkalu soveltuu niin 
etämonitorointiin, -diag-

nosointiin kuin etänä tapahtuvaan kuntou-
tukseenkin. Se helpottaa erityisesti pitkäai-
kaissairaiden hoidon seurantaa. Ekmanin 
mukaan hyviä kokemuksia on saatu esimer-
kiksi päihdekuntoutujien ja mielenterveys-
potilaiden voinnin seurannassa. Etähoito on 
omiaan myös raskauden edistymisen tark-
kailemiseen.

– Ratkaisu vähentää tarpeettomia päivys-
tyskäyntejä ja kallista laitoshoitoa. Hoito-oh-
jelma voidaan muokata helposti ja nopeas-
ti joko potilaskohtaiseksi tai tietylle potilas-
ryhmälle. Ratkaisu huomioi asetettujen kyn-
nysarvojen ylittymisen ja ohjaa hoitokontak-
tin ottamiseen tarvittaessa. Omaseuranta 
kasvattaa kansalaisten terveystietoisuutta 
ja vie kohti ennaltaehkäisevää terveyden-
huoltoa, kertoo Ekman.

Kotimainen Emtele on ottamassa jalansijaa Japanin markkinoilla 
digitaalisella etähoitoratkaisullaan, joka vastaa samoihin haastei-
siin, joiden kanssa terveydenhuolto painii myös Suomessa.
teksti liisa joensuu  kuva joona raevuori 

Etähoitoratkaisusta 
vientituote Japaniin

Emtelen varatoimitusjohtaja Hanna Ekman kertoo, että eHealth-ratkaisun käyttöönotta-
miseen potilas tarvitsee vain pääsyn nettiin. 

“
eHealth-ratkaisu 
mahdollistaa 
hoito-ohjelman 
digitalisoinnin. 

n Älykellon kaltainen, kevyt ran-
neke havaitsee esteet ja ilmoittaa 
niistä tärinän avulla. 

n Antaa ääniohjeita liikkumiseen 
ja vastaanottaa käyttäjän antamia  
äänikomentoja.  

n Matalamman kynnyksen apu- 
väline esimerkiksi perinteiseen 
valkoiseen keppiin verrattuna. 

Sunu-rannetutka 
näkemisen tueksi  



MAINOSLIITE TERVEYSTEKNOLOGIATERVEYSTEKNOLOGIA MAINOSLIITE

n  1110   n

Terveydenhuollon am- 
mattilaisten käyttöön  
kehitetyllä, uudella  
Verkkopuntari-ohjelmalla  
tähdätään pysyviin elin- 
tapamuutoksiin ajasta  
ja paikasta riippumatta. 

teksti katri kujanpää 
kuva via ramsten

Painonhallinta on monel-
le painonpudotusta, jossa 
kiloja lähtee, mutta ne tu-
levat pian takaisin. Ajatuk-

sissa liikkuu kärvistely nälän tun-
teessa ja liikuntarääkki kaloreiden 
polttamiseksi. Vaihtoehtona pika- 
dieeteille, Verkkopuntari tarjoaa 
ohjelman, jossa edetään rennosti 
kohti pysyviä elintapamuutoksia 
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Ohjelmaa on kehitetty monialai-
sesti yli 10 vuoden ajan ja sen käyt-
töön on koulutettu yli 500 alan am-
mattilaista. Nyt Satakunnan sydän-
piiri tarjoaa STEA-rahoituksen mah-
dollistamana järjestöissä työsken-
televille terveydenhuollon ammat-
tilaisille maksutonta ohjaajakoulu-

tusta ja Verkkopuntarin käyttöä. Oh-
jaajalle riittää tietotekninen perus-
osaaminen. Sydänpiiri toimii Verk-
kopuntari-ohjaajien tukena.

– Meillä on nyt mahdollisuus tar-
jota tämä työkalu esimerkiksi järjes-
töissä työskentelevien terveyden-
hoitajien, sairaanhoitajien, fysio-
terapeuttien sekä ravitsemustera-
peuttien käyttöön. Koulutamme 
heidät ja he saavat palvelun käyt-
töönsä painonhallintaryhmiä var-
ten, kertoo projektikoordinaattori 
Johanna Toivola. 

Ajasta ja paikasta riippumaton 
Verkkopuntari-ohjelma keskittyy  
ravitsemuksen, liikunnan, voima-
varojen sekä levon osa-alueille. 

– Ohjelmassa on korostettu unen 
merkitystä, koska sen on havaittu 
olevan hyvin olennainen tekijä pai-
nonhallinnan onnistumisessa.

Ohjelma alkaa 12 viikon ohjaus-
vaiheella. Sinä aikana asiakas saa 
kerran viikossa ohjaajalta henki-
lökohtaista valmennusta. Tämän 
jälkeen alkaa ylläpitovaihe, jolloin 
kaikki materiaalit ja ryhmän yhtei-
nen verkkokeskustelu ovat asiak-
kaan käytössä vuoden ajan. 

Valmentavaa ohjausta
Pysyvä muutos lähtee liikkeelle ih-
misestä itsestään ja hänelle tärkeis-

tä asioista.
– Tiedostamme oman hyvinvoin-

timme tärkeyden, mutta emme an-
na sille arjessa aikaa. Tiedämme 
faktat, mutta tarvitsemme sisäis-
tä motivaatiota onnistuaksemme. 
Tieto yksin ei johda muutokseen.

– Verkkopuntarissa käytetään 
valmentavaa ohjausta. Perintei-
nen, asiantuntijakeskeinen ohja-
us on usein neuvontapuhetta. Sii-
nä luetellaan asiakkaalle jopa itses-
tään selvät faktat ja tiedot, mutta 
siinä piilee vaara. Me emme muuta 
tapojamme, jos koemme tulleemme 
holhotuksi tai painostetuksi, vaan 
saatamme reagoida aivan päinvas-
taisella tavalla kuin oli tarkoitus, 
Toivola lisää.

– Valmentavan otteen avulla 
tuemme asiakkaan omia oivalluk-
sia, löydämme elämässä jo olemas-
sa olevan hyvän ja rakennamme tu-

levaa sen päälle, Toivola jatkaa.
Tavoitteen on oltava realistinen 

ja toteutettavissa asiakkaan arjessa. 
Jos toteutus käy liian raskaaksi, se ei 
onnistu. Ohjaajan kanssa on helppo 
ottaa huomioon myös muuttuvat 
elämäntilanteet ja arvioida tavoite 
tarvittaessa uudelleen. 

– Pitää muistaa, että jollekin joku 
muutos on mahdollinen ja toiselle 
mahdoton. Valmentavassa ohjauk-
sessa tavoitteita mietitään tarkkaan, 
Toivola toteaa.

Rohkaisevia kokemuksia
Verkkopuntari-ohjelmaa on tois-
taiseksi käytetty pääosin julkises-
sa terveydenhuollossa eri puolella 
Suomea. Ohjelma on räätälöitävissä 
eri kohderyhmille. Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä on pilotoitu odot-
tavien äitien Verkkopuntari-ryhmiä 
ja Porin perusturvassa puolestaan 
neuvolaikäisten lasten vanhempien 
ryhmää. Satakunnan sydänpiiri on 
järjestänyt myös uniapneaa sairas-
taville suunnatun ryhmän. 

Verkkopuntarista on tällä hetkel-
lä meneillään kaksi arviointitutki-
musta, toinen Turun yliopiston ja 
toinen Itä-Suomen yliopiston to-
teuttamana.

– Alustavat tulokset ovat olleet 
rohkaisevia. Osallistuneet kerto-

vat perusasioista eli ateriarytmin 
parantumisesta, liikunnan lisää-
misestä, herkuttelun kohtuullista-
misesta ja kasvisten käytön lisään-
tymisestä. Ohjelman ei ole tarkoi-
tus olla mikään superdieetti, vaan 
valmentavan otteen kautta etsitään 
hyvinvointiin tähtäävää todellista 
muutosta koko elämän ajaksi, sum-
maa Toivola.

Satakunnan sydänpiirin projektikoordinaattori Johanna Toivola toivoo terveydenhuollon ammattilaisten löytävän Verkkopuntari-ohjelman työkalukseen elintapaohjaukseen.

Valmentava ote tukee muutosta

“
Tavoitteen on  
oltava realistinen 
ja toteutettavissa 
asiakkaan arjessa.  

Verkkopuntari
n Satakunnan Sydänpiirin 
kehittämä työkalu elinta-
pojen ja painonhallinnan 
ohjaukseen.

n  Pyrkii terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviin muutok-
siin, jotka ovat realistisesti 
toteutettavissa.

n  Ohjaajakoulutusta tarjo-
taan maksutta järjestöissä 
toimiville terveydenhuol-
lon ammattilaisille.
WWW.VERKKOPUNTARI.FI

Luomiin sekä niihin  
liitettyihin sairauksiin,  
kuten melanoomaan,  
liittyy useita myyttejä.  
Ihotautilääkäri oikaisee  
virheellisiä uskomuksia ja 
kertoo, miksi varhainen 
diagnostiikka on tärkeää.

teksti epilaser 
kuvat toni karppinen

A ineettomien hyödykkei-
den, oman hyvinvoin-
nin ja luonnollisuuden 
megatrendit jatkuvat 

2020-luvulla. Nykypäivän asiakas 
etsii aktiivisesti tietoa eri hoito-
vaihtoehdoista. Ihon pientoimen-
piteiltä odotetaan mahdollisimman 
hyvää esteettistä tulosta. Toisaalta 
selkeästi esteettisistä syistä tehtä-
vissä toimenpiteissä pyrkimys on 
luonnollisuuteen. 

Terveydenhuollon näkökul-
masta huolestuttavaa on sen si-
jaan ihomelanooman yleistymi-
nen. Onneksi nykyteknologia luo 
uusia diagnostisia mahdollisuuk-

IntelliStudio(R)-luomikuvausjärjestelmä mahdollistaa melanooman diagnosoinnin varhaisessa vaiheessa, jolloin pesäkkeet ovat usein ohuita, eivätkä ne ole ehtineet lähettää etäpesäkkeitä.

sia, joiden avulla pahanlaatuiseksi 
osoittautuneet luomet ja ihomuu-
tokset voidaan havaita jo varhaises-
sa vaiheessa.

Luomen poistoon eri syistä
Tampereella Pihlajalinna Koskikli-
nikassa työskentelevä ihotautilää-
käri LT Toni Karppinen kertoo, et-
tä luomien poistoa laserilla kysy-
tään päivittäin. Olennaisin kysy-
mys on, miksi asiakas toivoo luo-
men poistoa. Syyt jakaantuvat kol-
meen luokkaan: esteettinen tai toi-
minnallinen haitta, tai huoli pahan-
laatuisuudesta.

Kun ihotautilääkärin vastaanotol-
le tulee ihosyöpää pelkäävä asiakas, 
lievitetään huolta parhaiten tutki-
malla asiakkaan koko iho. Mikäli 
ihotautilääkäri ei löydä huolestut-
tavia merkkejä, ei toimenpiteitä sil-
lä erää tarvita. Epäilyttävästä muu-
toksesta sen sijaan otetaan koepala.

Esteettisesti häiritsevä luomi si-
jaitsee yleensä kasvojen, kaulan tai 
dekolteen alueella. Koholuomista 
suuri osa on häivytettävissä laseril-
la. Luomen poistolle on toiminnalli-
nen syy, kun luomi kutisee tai sijait-
see hankautuvalla alueella.

Paljon kysytään myös ihonta-
saisten luomien poistoa laserilla. 
Pigmenttiluomia ei kuitenkaan voi 

poistaa laserilla. Luomihuoliin liit-
tyy Karppisen mukaan myös myyt-
tejä. Uskotaan, että melanooma 
syntyy hankautuvaan luomeen, ja 
että melanoomariskiä voisi pienen-
tää poistamalla tyypillisiä luomia. 
Melanooma ilmaantuu kuitenkin 
yleensä terveelle iholle. 

Suomessa todetaan vuosittain 
noin 1700 ihomelanoomaa. Mela-
nooma on siten merkittävä kansan-
terveydellinen sairaus, jonka var-

haiseen diagnostiikkaan on alettu 
kiinnittää syystäkin huomiota. 

Diagnoosi saatava ajoissa
Potilaan ennuste on hyvä, jos mela-
nooma diagnosoidaan ja leikataan 
ajoissa. Ennuste heikkenee diag-
noosin viivästyessä ja melanoo-
man paksuuden kasvaessa, jolloin 
tarvitaan kalliita sairaalatutkimuk-
sia ja -hoitoja. Levinneen melanoo-
man lääkehoitokulut ovat noin 100 

000 euroa vuodessa, menetetyistä 
työ- ja elinvuosista puhumattakaan.

– Ihotautilääkäri arvioi luomia 
silmämääräisesti ja dermoskopial-
la. Alkuvaiheen melanoomaa voi 
kuitenkin olla mahdoton erottaa 
hyvänlaatuisesta luomesta. Tällöin 
melanooma paljastuu seurannalla, 
eli tarvitaan digitaalista dermosko-
piaa yhdistettynä koko ihon valoku-
vaukseen. Tästä käytetään nimitys-
tä ”kaksivaiheinen digitaalinen luo-
miseuranta” ja se on luotettavin ta-
pa havaita melanooma ajoissa.

Digitaalisesta luomiseurannasta 
hyötyvät runsasluomiset potilaat, 
ja potilaat, joilla on epätyypillisiä 
luomia. Melanoomariskiä lisäävät 
näiden lisäksi valoherkkä ihotyyppi, 
palamiskerrat ja aiempi melanoo-
ma itsellä tai suvussa. Runsasluomi-
suudella tarkoitetaan yli 50 luomea, 
mutta punapigmenttisillä jo 20 luo-
mea aiheuttaa korkean melanooma-
riskin ja heistä joka viides sairastuu 
melanoomaan. 

– Digitaalisen luomiseurannan 
aikana diagnosoitavat, uudet me-
lanoomat ovat lähes poikkeukset-
ta ohuita eivätkä ole ehtineet lähet-
tää etäpesäkkeitä. Luomikuvauksen 
elämänlaadulliset ja kansantalou-
delliset hyödyt ovat kiistattomat, 
Karppinen summaa.

Digitaalista luomiseurantaa 

Ihotautilääkäri Toni Karppinen kertoo, että  luomenpoistoon hakeudu-
taan yleensä huolen sekä esteettisen-  tai toiminnallisen haitan vuoksi.
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Lääkinnällisten laitteiden 
ja terveydenhuollon oh-
jelmistojen kehitystyö on 
voimakkaasti säänneltyä. 
Säädöspaineeseen tuo 
helpotusta työkalu, jossa 
ketteryys yhdistyy tarvit-
tavaan dokumentointiin. 

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori

L ääkinnällisten laitteiden 
ja terveydenhuollon oh-
jelmistojen kehittäminen 
on pitkä tie, jota viitoit-

taa potilasturvallisuus. Alan sää-
dökset edellyttävät asioiden yksi-
löintiä ja dokumentointia, kuten 
vaatimusmäärittelyjä, riskienhal-
lintaa, testausta ja kelpuutusta. 
Yksilöityjen asioiden suhteet toi-
siinsa tulee hallita. Alalla on kai-
vattu työkalua, joka tukisi normaa-
lia kehitystyötä niin, että tarvittava 
dokumentaatio ei ole pelkästään 

Polarion-työkalua ja Innokas Medicalin VC150-potilasvalvontamonitoria testaavat Innokkaan Albert Spoljaric ja Jenni Tuulos  sekä Taipuva Consultingin Pasi Ahola.

ylimääräinen taakka. 
Terveysteknologian kehittäjä ja 

valmistaja Innokas Medical löy-
si haluamansa pari vuotta sitten. 
Kyseessä on Taipuva Consultingin 
edustama Siemens Polarion -rat-
kaisu. Se auttaa kehitystyössä yh-
distämällä eri osa-alueiden sisällöt 
saumattomasti toisiinsa ja tukemal-
la haluttua työskentelytapaa. Pola-
rionista on tullut Innokas Medica-
lille erittäin tärkeä työkalu sen tar-
jotessa asiakkailleen suunnittelu-, 
laatu- ja valmistuspalveluita. Yri-
tyksen asiakkaita ovat lääkintälai-
tevalmistajat Suomessa ja Skandi-
naviassa sekä kasvavasti myös jul-
kishallinnon toimijat.

– Olemme löytäneet monipuo-
lisen työkalun riskien ja vaatimus-
ten hallintaan, testaukseen ja riip-
puvuuksien haltuunottamiseen. 
Nyt voimme hallita kaikkea tuote-
kehityksen aikana luotavaa tietoa 
yhdessä ympäristössä sen sijaan, et-
tä asiat olisivat hajallaan eri järjes-
telmissä tai wordeissä ja exceleissä. 
Muutosten hallinnassa ero entiseen 
on valtava. Voimme sekavan vyyh-
din sijaan tarkastella kokonaisuut-

ta, kertoo Pauli Innamaa, Innokas 
Medicalin kehittämispäällikkö. 

Erona elävä dokumentti
Työkalun patentoitu ominaisuus 
on elävä dokumentti, Polarion Li-
veDoc™, joka tekee tiedon palasista 
yksilöitäviä. Ominaisuus yhdistää 
selkeän perinteisen dokumentin ja 
seurattavat tietoalkiot. Dokument-
tien sisältämiä tietoalkioita voidaan 
tarkastella myös listana ja näyttää 
niiden suhteista kattava jäljitettä-
vyystaulukko.

– Saman dokumentin parissa voi-
vat työskennellä yhtä aikaa useat 
henkilöt. Kaikkien tekemiä muu-
toksia voidaan tarkastella selkeästä 
muutoshistoriasta, Innamaa sanoo.

Taipuva Consultingin toimitus-
johtaja Pasi Aholan mukaan Pola-
rion on helppo mukauttaa eri yri-
tysten ja hankkeiden mukaan. Sen 
voi myös yhdistää muihin järjes-
telmiin.

– Polarion sopii erinomaisesti 
tuotteiden ja ohjelmistojen kehit-
tämisen hallintaan, mutta myös 
hankintojen määrittelyyn ja kilpai-
lutukseen. Tiedon uudelleenkäyttö 
on helppoa, mikä tehostaa kehitys-
työtä valtavasti. Esimerkiksi saman-
tyyppisten laitteiden kehitystyössä 
vaatimukset ja riskit ovat suurelta 
osin samoja, Ahola muistuttaa.

Taipuva Consulting toimii Sie-
mensin partnerina ja edustaa Po-
larion-ratkaisua Pohjoismaissa. Se 
auttaa asiakkaitaan tuotekehitys- 
ja ohjelmistoprosessien parantami-
sessa sekä tarjoaa koulutusta, kon-
sultointia ja teknisiä palveluita. Yri-
tyksen asiakkaita ovat muun muas-
sa lääkintälaitevalmistajat ja julki-
set toimijat.

Innokas Medicalissa toiminnan 
tehostuminen on ollut kouriintun-
tuvaa. Innamaa kertoo Polarionin 
säästävän huimasti aikaa kehitys-

työssä ja sen dokumentoinnissa. 
Säästö on ollut jopa 80 prosenttia, 
etenkin jäljitettävyyden hallinnassa 
ja tiedon uudelleenkäytössä.

Helpompaa yhteistyötä  
Kun hanketta edistetään verkos-
sa ja yhdessä työkalussa, yhteis-
työ helpottuu  yritysten, suunnit-
telijoiden, valmistajien ja asiakkai-
den välillä.

– Yhteiskehittäminen säästää 
tavattomasti aikaa ja vaivaa, ja us-
komme sen myös oleellisesti paran-
tavan toimintamme laatua. Asiak-
kaillamme on järjestelmässä pääsy 
omaan projektiinsa. Voimme mää-
rittää vaatimuksia yhdessä ja asia- 
kas voi esimerkiksi antaa hyväk-
syntöjä järjestelmässä sähköisesti. 
Enää ei tulosteta, allekirjoiteta ja 
skannata papereita, kertoo Innokas 
Medicalin suunnittelupalveluliike-
toiminnan johtaja Jenni Tuulos.

Tuulos kertoo Innokas Medicalin 
ottaneen Polarionin käyttöön vuon-
na 2019 kaikissa uusissa projekteis-
saan, ja yritys on viemässä työka-
luun myös ylläpitovaiheessa olevia 
hankkeita. 

Tuotekehityksen vaatimukset 
hallintaan vaivattomasti

“
Nyt voimme 
sekavan vyyhdin  
sijaan tarkastella 
kokonaisuutta.

A laset Importin toimitus-
johtajaa ja fysioterapeut-
tia Raimo Alasta huoles-
tuttaa, että tuki- ja liikun-

taelinleikkauksista toipuvat potilaat 
jäävät liian usein ilman vaativaa lää-
kinnällistä kuntoutusta. Kuntoutus 
optimoi ortopedin kädenjäljen.

– Leikkaus poistaa toimintakykyä 
heikentävän vian, mutta ilman kun-
toutusta toipuminen viivästyy, eikä 
tavoiteltua lopputulosta välttämättä 
saavuteta. Jos potilaalla havaitaan 
2–3 kuukauden kuluttua lääkäri-
kontrollin yhteydessä haitta, liik-
kuvuuden heikentymistä, arpiku-
doksen ja kiinnikkeiden muodos-
tumista, ollaan pahasti myöhässä.

Alanen suosittelee ennen leik-
kausta kuntoutusta, joka takaa lei-
kattavan alueen paremman aineen-
vaihdunnan, kivun vähenemisen ja 
liikkuvuuden lisääntymisen. Jos-
sain tapauksissa vamma voi pa-

LPG-kuntoutus  
optimoi ortopedin 
kädenjäljen 

rantua pelkällä kuntoutuksella, ei-
kä leikkausta tarvita lainkaan. 

Leikkauksen jälkeinen, 1–60 päi-
vän kuntoutusjakso on mahdollista 
aloittaa leikkausta seuraavana päi-
vänä. Arpea ympäröivä kudos vält-
tyy turvotukselta ja tulehdukselta 
ja itse arven hoito voidaan aloittaa 
aikaisessa vaiheessa. 

– Kuntoutuksella optimoidaan 
leikkaustulokset, nopeutetaan poti-
laan toipumista ja vältytään pitkäl-
tä sairauslomalta. Töihin paluu voi 
hyvinkin nopeutua yli kuukaudel-
la. Tämä on työnantajan kannalta-
kin merkittävä asia, kun yhden sai-
rauspoissaolopäivän hinta on satoja 
euroja. Kuntoutuksen kustannuk-
set LPG Active Life -konseptilla ovat 
enimmilläänkin alle 2000 euroa.

Vähentää oireita ja kipuja 
LPG Active Life -menetelmä on 
kehitetty Ranskassa ortopedien 

ja kuntoutusalan ammattilaisten 
yhteistyönä. Menetelmä yhdis-
tää vuosikymmenien ajan käyte-
tyt LPG-hoidon ja Huber-laitteella 
tehtävän aktiivisen kuntoutuksen. 
Active Life -konseptissa on valmiit 
hoito-ohjeet ennen leikkausta 10–
60 päivää ennen leikkausta ja 1–60 
päivää leikkauksen jälkeen tehtä-
vään kuntoutukseen.

Cellu M6 -laite stimuloi mekaa-
nisesti hoidettavaa kudosta ja te-
hostaa aineenvaihduntaa. Hoito 
vähentää potilaan oireita, kipua ja 

jäykkyyttä ennen leikkausta. Leik-
kauksen jälkeen se nopeuttaa haa-
van ja arpikudoksen paranemista, 
ehkäisee kiinnikkeiden syntymi-
sen, vähentää kudoksen turvotus-
ta ja palauttaa leikatun alueen toi-
minnallisen kapasiteetin. Alasen 
mukaan LPG-hoidon toimivuus on 
todistettu 145 tieteellisessä tutki-
muksessa.

Hoitojakson edetessä aktiivista 
kuntoutusta lisätään asteittain Hu-
ber-laitteen avulla. Treeni parantaa 
potilaan proprioseptiikkaa, tasa-

painoa, lihasvoimaa ja liikkuvuut-
ta. Huberilla voidaan myös arvioi-
da potilaan toiminnallisuutta, kä-
velyä, koordinaatiota, tasapainoa, 
voimaa sekä keskivartalon stabili-
teettia.

– Fysioterapiayrityksemme on 
käyttänyt LPG-hoitoa yli 22 vuoden 
ajan ja Huber-kuntoutuslaitetta yli 
16 vuotta. Positiivisten kokemus-
ten rohkaisemina päätimme aloit-
taa lääkinnällisten laitteiden maa-
hantuonnin vuonna 2005, Alanen 
kertoo.

Ranskassa kehitetty LPG Active Life -menetelmä yhdistää vuosikymmenien ajan käytetyt LPG-hoidon ja 
Huber-laitteella tehtävän aktiivisen kuntoutuksen.

LPG Active Life -kuntoutus nopeuttaa merkittävästi 
potilaan toipumista leikkauksesta. Se vähentää kipuja 
ja palauttaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva alaset import  

M oni on saattanut sai-
rastuessaan asioida 
etälääkärillä. Saman 
voi tehdä nykyään 

myös lemmikin kanssa. Petsofi on 
eläinten terveydenhuollon portaa-
li, josta löytyy jo yli 20 eri klinikan 
asiantuntijat ortopediasta neurolo-
giaan ja käärmeistä koiranpentuun. 

Etälääketiede on muutakin kuin 
videokeskustelu lääkärin kanssa. 
Työkalupakkiin kuuluu etäseuran-
ta, hoitohistoria, etädiagnostiikka, 
tai hoitotiimiltä toiselle tapahtu-
va tuki. Datatyökalut auttavat lää-
käreitä yksilöllisessä päätöksente-
ossa. Ne nopeuttavat vastaanoton 
kulkua ja mahdollistavat asiakkaan 
paremman huomioimisen ja osal-
listamisen. 

Moni applikaatio nostaa silti 
niin lääkäreiden kuin asiakkaiden-
kin niskakarvat pystyyn. Jo muuta-
man kymmenen sekunnin lisätyön 
hintalappu on merkittävä, kun se 
kertautuu useita kertoja päivässä. 
IT-ratkaisut lääketieteessä oikeut-

Etähoito lemmikin 
terveyden tukena 

tavat itsensä vain, jos ne parantavat 
hoidon laatua ja sujuvoittavat sitä.

Petsofi Oy:n toimitusjohtaja  
Laura Laakso korostaa, että yhtiö 
tekee digitaalisia ratkaisuja, jotka 
lääketieteen ongelman lisäksi tep-
sivät myös hoitoketjun hidasteisiin. 

– Lääkärit kärsivät tietoähkystä, 
asiakkaan kertomaa tietoa häviää. 
Kenenkään aivot eivät pysty hoito-
tilanteessa laskemaan kaiken käy-
tettävissä olevan tiedon perusteel-
la, mikä juuri tälle potilaalle on oi-
kea vaihtoehto. Potilaan oma koke-
mus, potilashistoria, esidiagnoosit 
ja lääkitykset pitää entistä parem-
min tuoda tiivistetyssä paketissa 
hoitoprosessiin.

Taustalla tutkimustyö 
Petsofissa etälääkinnän kehittämi-
sen katalyyttinä toimii yliopisto-
jen ja klinikoiden kanssa tehtävä 
tutkimustyö. Ainutlaatuisen tut-
kimusalustan avulla omistaja voi 
osallistua eläimelleen sopiviin tut-
kimuksiin, ja hyötyä siitä heti: tut-

kimustiedosta tuotettu yksilöana-
lyysi lemmikille auttaa eläinlääkäri-
käynnillä tai vaikkapa eläinkoulut-
tajien apuna. Tätä uutta etädiagnos-
tiikkaa edustavat Petsofissa muun 
muassa lemmikkien käyttäytymis-, 
ja persoonallisuusanalyysit, joiden 
kautta kerätty tieto hyödyttää lem-
mikin lisäksi Helsingin yliopiston 
tutkijoita. Käyttäytymistutkimuk-
sen tulokset tuovat aikanaan hyö-
tyjä myös esimerkiksi ADHDsta tai 
muistihäiriöstä kärsiville ihmisille.

– Eläinlääkintä on erinomainen 
paikka kehittää datapohjaisia digi-

Ihmiset jakavat eläinten kanssa hoitotarpeen ja ravintoketjun lisäksi jopa 95 prosenttia samoja geenejä.

Uudenlainen terveydenhuollon portaali mahdollistaa 
lemmikin etähoidon ensiarvioinnista kontrollikäyn-
tiin. Samalla edistetään myös ihmisten hyvinvointia. 
teksti nan ekblom  kuva annika segerstråle-lötjönen

taalisia palveluita. Eläinlääkäripal-
velut ovat kehitystyöystävällisem-
mät byrokratian vähyyden vuoksi. 
Pystymme kehittämään kevyellä 
organisaatiolla palveluja, joita voi-
daan soveltaa humaanilääketietee-
seenkin. 

Merkittäviä yhtäläisyyksiä
Eläinlääkintä kohtaa samat haas-
teet kuin ihmislääkintä, mutta 
monta kertaa nopeammassa tah-
dissa. Jaamme eläinten kanssa yk-
silöllisen hoitotarpeen, ympäristön, 
ravintoketjut, 95 prosenttia samo-

ja geenejä, mutta yhden ihmiselä-
män aikana koirasukupolvia ehtii 
elää 10. Terveyden muutostekijöitä 
voi tarkkailla eläimien elämän var-
rella nopeutetussa tahdissa. 

Löydökset esimerkiksi koirien 
neurologisissa sairauksissa johta-
vat myös ihmisten neurologisten 
ongelmien hoidossa uusille urille. 
Yritys aloittaa kevään aikana yh-
teistyön eläinneurologien kanssa.  

– Nopeutamme diagnoosin saan-
tia, parannamme lääkityksen tehon 
seurantaa ja vähennämme stressaa-
vien klinikkakäyntien määrää.
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Villa Manukseen voi kuka tahansa tulla toimintaterapeutin arvioon ja hankkia tarkoituk-
senmukaisen tuen, lupaavat toimintaterapeutit Marisa Nikkonen ja Emma Tervonen.

“

Yläraajan ortopedisiä tukia valmistavassa perheyrityksessä Villa 
Manuksessa jokaisen asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. 
Perheyrityksellä on jo lähes 20 vuoden kokemus alalta.
teksti pekka säilä  kuva juho länsiharju 

Toimintaterapeutti 
kohtaa jokaisen 
asiakkaan yksilönä 

Villa Manuksen yläraajan kuntou-
tukseen erikoistuneet toiminta-
terapeutit valmistavat yksilölli-
siä lastoja ja tukia. Yrityksen ti-

loissa valmistetaan yläraajan tukia esimer-
kiksi matalalämpömuovista, neopreenistä 
ja metallista. Yleisimmät tarpeet kohdistu-
vat sormivammojen tukemiseen.

– Yläraajan tuennassa on aina tärkeää 
miettiä asiakkaan kokonaistilannetta ja ar-
jen askareita, kuten työtehtäviä ja kotona 
esiintyviä haasteita. Yleensä asiakas tilaa 
ajan vastaanotolle, missä teemme arvion 
tuennan tarpeesta ja mahdollisuuksista. 
Lisäksi teemme konsultaatioita muille ter-
veydenhuoltoalan ammattilaisille erilaisten 
yläraajan tuennan ratkaisuista, kertoo Vil-
la Manuksen toimintaterapeuttina toimiva 
Marisa Nikkonen.

Vuonna 2000 perus-
tettun yrityksen vastaan-
otolle ei tarvitse tulla lää-
kärin lähetteellä, vaan 
kuka tahansa voi saapua 
ajanvarauksella arvioon 
ja hankkia tarkoituksen-
mukaisen tuen. Esimerk-
kinä toimintaterapeutti 
Emma Tervonen kertoo 
mallet finger -sormivam-
man tuennasta. Akuutti-
tilanteessa asiakas saat-
taa saada ison ja kömpelön tuen hiostavasta 
materiaalista. Tukea käytetään useita viik-
koja tauotta. Vaihtoehdoksi Tervonen näyt-
tää pienen ja ilmaa läpäisevän tuen, joka ei 
estä käden käyttöä. 

Koulutusta lastojen valmistukseen 
Villa Manuksessa ratkaistaan myös haasta-
via käden tuennan tarpeita. 

– Asiakkaita on kaiken ikäisiä – tapatur-

man, kehitysvamman tai aivoverenvuodon 
jälkeen. Spastisen käden kuntoutus vaatii 
aina moniammatillista yhteistyötä. Yhteis-
työtahojamme ovat julkinen ja yksityinen 
terveydenhuolto sekä alan järjestöt, Nikko-
nen kertoo.

Kansainvälisiä kontakteja syntyy alan se-
minaareissa, joista saadaan käyttöön viimei-
sintä tietoutta. Villa Manus järjestää myös 
itse käytännöllisiä alan koulutuksia, jotka 
sisältävät sekä teoriaa että käytännön har-
joittelua, esimerkiksi lastojen valmistamis-
ta. Tarvittaessa koulutuksia voidaan pitää 
myös muilla paikkakunnilla.

Verkkokauppa tukee valikoimaa
Nykyään ihmiset haluavat panostaa entis-
tä enemmän hyvinvointiinsa. Kuluttajil-

ta on alkanut tulla yhä 
runsaammin suoria yh-
teydenottoja, esimerkik-
si erilaisten rasitusvam-
mojen tuentaan liittyen.  
Asiakkaiden tarpeesta 
Villa Manus perusti Kä-
sien kauppa -nimisen 
verkkokaupan, jossa 
myydään toimintatera-
peuttien valitsemia laa-
dukkaita tuotteita. 
– Kohdentamalla oikein 
rahallisen satsauksen 

virheostokset jäävät pois, jolloin tarvitta-
van tuen hankinta on kustannustehokasta.  

Verkkokaupan valikoimassa on muun 
muassa sormi- ja peukalotukia sekä erilai-
sia turvotusta ja kipua lievittäviä käsineitä. 

– Tilattavissa on myös välineitä käden 
puristusvoiman harjoittamiseen sekä läm-
pökäsineitä paleleville käsille. Verkkokaup-
pamme tukee yksilöllisesti valmistettujen 
tuotteidemme valikoimaa, Tervonen toteaa.

Jos olisin tiennyt kaiken työn määrän, 
en tiedä olisinko yrittäjäksi ruvennut, 
Toni Koutu nauraa. 

Huoli on turha, sen verran innostu-
neena Koutu on liikkeellä Anaxeos-yrityk-
sensä kanssa. Intohimoinen koiraharrasta-
ja huomasi neljä vuotta sitten, että koirien 
hyvinvointia tukemaan ei ole tarjolla juu-
rikaan teknologisia ratkaisuja. IT-taustan 
omaavalle Koutulle syntyi siitä  bisnesidea: 
koirien aktiivisuuden ja hyvinvoinnin seu-
raamiseen suunniteltu älylaite. Markkinoi-
den tutkimisen jälkeen Koutu huomasi, et-
tei maailmallakaan vastaavaa laitetta ollut. 

– Olen luonteeltani utelias, joten minul-
le oli luontevaa lähteä liikkeelle nopeasti.

Koutu perusti yrityksen vuonna 2016 ja 
sai ensimmäiset sijoittajat mukaan jo seu-
raavana vuonna. Kehitystyön tulos, koirien 
aktiivisuutta ja hyvinvointia mittaava lai-
te, tulee kauppoihin aivan näinä päivinä. 
Laiteesta voi tehdä myös ennakkotilauksen  
yrityksen kotisivujen kautta. 

Koutu kuvaa personoitua data-analy-
tiikkaa bisnesmallinsa keihäänkärjeksi. 
Mittaustuloksia voi seurata mobiililaittee-
seen asennettavalla applikaatiolla. Algorit-
mit analysoivat tutkimustuloksia antaen ro-
tuominaisuuksiin sekä koiran ikään ja aktii-
visuustasoon perustuvia suosituksia. 

– Ihmisen fysiologiaa on tutkittu paljon, 
joten dataakin on kertynyt. Koirista saman-
laista tietomäärää ei vielä ole. Mutta tämän 
mittauksen ansiosta saamme kerättyä arvo-
kasta tietoa eri roduista, Koutu avaa. 

Koutu ei turvallisuussyistä halunnut mit-
taria koiran kaulalle. Tassun ympärillä puo-
lestaan mittaustarkkuus ei ole riittävä. Niin-
pä mittarille hahmottui parhaaksi ratkaisuk-
si koiran ylle puettava napakka liivi, joka 
mahdollistaa vapaan liikkumisen. 

Myös omistajan kunto kasvaa
Mittauslaite painaa vain 48 grammaa. Siinä 
on GPS-paikannin sekä viisi sensoria, jotka 
keräävät tietoa muun muassa koiran liik-
keistä, lämpötilasta, äänestä ja sydämen sy-

keestä. Yksinkertaisimmillaan kyse on aktii-
visuuden ja liikunnan määrästä suhteessa 
lepoon, Koutu kertoo. 

Tieto auttaa arvioimaan, tarvitseeko koira 
lisää liikuntaa voidakseen paremmin. Mit-
tarin avulla voi esimerkiksi seurata, kuinka 
paljon lenkille tuli tänään mittaa. Ikäänty-
neiden koirien terveyden seuraaminen on 
erityisen haastavaa, koira kun ei pysty ker-
tomaan väsymisestään niin kuin ihminen. 

– Mittaustulosten avulla koiran liikkumi-
selle voi asettaa koirakohtaisia tavoitteita. 
GPS-paikannin puolestaan auttaa pitämään 
karkureita silmällä. Ja kun aktiivisuudelle 
asetetaan yhdessä tavoitteita, saattaa käy-
dä niin, että lenkittäjänkin vyötärönympärys 
kapenee aktiivisuuden kasvaessa. Kyseessä 
on todellinen hyvinvointituote, jonka käy-
tössä paranee niin omistajan kuin koirankin 
kunto, Koutu vakuuttaa.

Koiran asema perheessä noussut
Miksi lemmikkien hyvinvointi on noussut 
niin tärkeäksi, että siihen ollaan valmiita 
panostamaan myös rahallisesti merkittäviä 
summia? Hintatasoltaan älyliivi on verratta-
vissa ihmisille suunniteltuihin, hyvinvointia 
mittaaviin teknologialaitteisiin. 

– Koiran asema ihmisten keskuudessa on 
muuttunut. Koirasta on tullut pihalla asuvan 
eläimen sijaan perheenjäsen, ja sen oikeudet 
lähestyvät ihmistä. Koiran terveyttä mieti-
tään, se syö yhdessä muiden kanssa ja sen 
kanssa vietetään aikaa. Rakkaalle lemmikille 
halutaan tarjota paras mahdollinen elämä.

Seuraavaksi Koutu tähyää yrityksensä 
kanssa maailmalle. Hyviä kokemuksia on jo 
etenkin Mobile World -kongressista Barcelo-
nasta. Hän muistuttaa, että Suomessa syntyi 
viime vuonna enemmän koiria kuin lapsia.

– Pariisissa on esimerkiksi puoli miljoona 
koiraa. On arvioitu, että muutaman vuoden 
sisällä Euroopassa jopa 30 prosentissa koti-
talouksia on koira, ja niistä 8-12 prosentille 
ostetaan älylaite. 

Hyvinvointiteknologia on tähän mennessä rajoittunut ainoastaan 
ihmisiin. Nyt Suomessa valmistettu koirien älylaite kerää dataa 
lemmikin aktiivisuudesta ja antaa suosituksia liikkumiseen. 
teksti anna gustafsson  kuva janne mikkilä 

Älyliivi kerää dataa 
koiran voinnista 

Hyvinvoinnin mittaaminen teknologian avulla on koiran omistajalle hyvä keino lisätä  
sekä omaa että lemmikin aktiivisuutta. 

Pienikokoinen ja 
ilmaa läpäisevä 
tuki ei estä käden 
käyttöä. 
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H uippukylmähoitolait-
teen läpi virtaava hii-
lidioksidi suhahtaa 
kipukohtaan jäähdyt-

täen sen neliasteiseksi. Aikaa ku-
luu hoidettavasta kohdasta riip-
puen joistakin sekunneista pariin 
minuuttiin.

– Tällainen neurocryostimulaatio 
vaikuttaa kivun lähtökohtaan ja lie-
vittää kivun tuntemusta myös siel-
lä mihin kipu säteilee. Hoito toimii 
erinomaisena esihoitona fysiote-
rapiassa. Asiakkaat ovat kuvailleet 
hoitoa miellyttäväksi, fysiotera-
peutti Maija-Liisa Halonen kertoo.
Hän pitää tärkeänä sitä, että hoi-
don antaja tuntee ihmiskehon, jol-

Kun kipu saadaan pois, 
fysioterapeutti pystyy 
paremmin hoitamaan 
sen aiheuttajaa. Neuro- 
cryostimulaatio on teho-
kasta huippukylmähoitoa, 
joka kohdistetaan sinne, 
missä kipu tuntuu.   

teksti outi rantala 
kuva juha harju

loin jo kivun kuvauksesta tietää, 
mihin hoito kannattaa kohdentaa. 
Hänen miehensä Jukka Halonen on 
ortopedinen osteopaatti ja käyttää 
myös omilla asiakkaillaan samaa 
menetelmää.

– Käsittelen nikamia ja niveliä, 
ja varsinkin alaselän lukkotiloja tu-
lee hoidettua tällä. Asiakas on usein 
käynyt magneettikuvissa, jolloin re-
peämien mahdollisuus on suljettu 
pois. Selässä saattaa olla hieman 
tulehdusta, joten kylmää on hyvä 
antaa esihoitona, niin asiakas sie-
tää paremmin selän manipuloinnin.

Verrattuna muihin kylmähoitoi-
hin neurocryostimulaatio vaikuttaa 
täsmällisesti haluttuun kohtaan ja 
tunkeutuu painevaikutuksen kaut-
ta syvemmälle. Huoneenlämpöinen 
hiilidioksidi tulee laitteesta -78,5-as-
teisena kuivajääkiteenä ihon pinnal-
le ja haihtuu siitä saman tien, jolloin 
iho jää kuivaksi.

Paleltumavammoja ei pääse syn-
tymään, koska hoitoa annetaan pie-
ni määrää kerrallaan ja laitteeseen 
integroidulta monitorilta seurataan, 
koska tavoitelämpötila saavutetaan. 
Koska iho pysyy kuivana, hoito tun-
tuu miellyttävältä ja sitä voidaan 
antaa myös ihon rikkoumiin.

– Hoidolla on antibakteerinenkin 
vaikutus. Kivunlievityksen lisäksi 

se korjaa ihovaurioita, ihottumaa, 
pieniä haavoja ja jopa arpikudosta, 
Jukka Halonen luettelee.
 
Kipulääkkeen tarve vähenee
Kirsi Mustapää tulee Maija-Liisa 
Halosen vastaanotolle neurocryos-
timulaatiohoitoon. Hänen seläs-
tään on operoitu välilevynpullis-
tuma, joka alkoi vihoitella uudel-
leen vain puolen vuoden jälkeen 
leikkauksesta.

– Aloin käydä hoidoissa puoli 
vuotta sitten. Edellisestä käynnistä 
on nyt kolmisen viikkoa. En ole tä-
nä aikana ottanut yhden yhtä kipu-
lääkettä, Mustapää hämmästelee.

36-vuotiaan perheenäidin elä-
mänlaatu on parantunut positiivi-
sessa mielessä dramaattisesti. 

– Voin toimia lasteni kanssa taas 
normaalisti eikä tarvitse sanoa heil-
le, ettei äiti nyt pysty. Teen toimis-
totyötä, johon liittyy myös matkus-
tamista, ja nyt pystyn jälleen istu-
maan autossakin ilman kipua.

Fysioterapeutin liikuntaohjeil-
la ylläpidetään hoidon vaikutusta.

– Neurocryostimulaatio tuntuu 
kivalta ja tuo heti pitkäaikaisen hel-
potuksen kipuun. Pystyn sen jäl-
keen tekemään kotona jumpat ja 
käymään kävelylläkin, joka on se-
lälle hyväksi.

Kipu tuntui pahiten takareides-
sä ja pohkeessa. Maija-Liisa Halo-
nen antaa hoidot sekä kivun läh-
tökohtaan että niihin paikkoihin, 
joissa kipu tuntuu. Hoitoa anne-
taan alaselän hermojuuren lisäksi 
sen ulostuloaukkoihin: pakaraan, 
reiden takaosaan ja pohkeeseen. 
Kun kipu saadaan pois, annetaan 
liikehoitoa heti.

Ammattilaisen omat nivelet ovat 
joutuneet koetukselle lähes 40 vuo-
den työuran aikana.

– Tapaan ottaa tätä itsellenikin 
sormiin ja ranteisiin. Minulla on ni-
velrikkoa, joten kylmä helpottaa ki-
pua heti, vie tulehdusta pois nivelis-
tä ja hidastaa nivelrikon etenemistä.
 
Liike toimii lääkkeenä 
Fix Halosella on kaksi toimipistet-
tä, Seinäjoella ja Kuortaneella, jois-
sa molemmissa on käytetty Cryonic 
Medicalin maahantuomaa hoitolai-
tetta jo vuosien ajan.

Neurocryostimulaatio-hoidosta 
on tullut Halosten suosikki, koska 
se on erittäin nopea ja sillä voi hoi-
taa monipuolisesti ja tehokkaasti 
koko kehoa. Menetelmää käytetään 
myös eläinten hoitoon.

Ihmisiä hoidettaessa kohtee-
na ovat tyypillisesti muun muassa 
erilaiset urheilu- sekä reumatyyp-

piset vammat, leikkausten jälkihoi-
to ja tenniskyynärpäät. Ajoissa an-
nettu hoito on asiakkaan kannalta 
hyödyllistä, mutta myös kansanta-
loudellisesti järkevää.

– Tavataan sanoa, että liike on 
lääke. Kun asiakas pystyy parem-
min liikkumaan, hän pääsee no-
peammin takaisin työelämäänkin, 
Maija-Liisa Halonen muistuttaa.

Neurocryostimulaatio-hoito perustuu ainutlaatuisen nopeaan ja tehokkaaseen -78,5°C hiilidioksidisuihkun aiheuttamaan termoshokki-reaktioon hoidetulla alueella.

Huippukylmähoito vie kivun
Kylmä kivun 
hoidossa
n Huippukylmähoitoa an-
netaan kivun lähtökohtaan 
sekä paikkoihin, joissa kipu 
tuntuu.

n Kylmä kuivajääkide- 
suihku jäähdyttää kudos- 
alueen, mutta jättää silti 
ihon pinnan kuivaksi.

n  NCS-hoitoa käytetään 
myös liikkuvuuden paranta-
miseen, turvotuksen pois-
toon sekä arpien hoitoon.
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