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MAINOS

Lääkintälaser parantaa antamalla 
kudoksille lisäenergiaa 

Laserterapia lievittää kipua ja parantaa haavoja 

ja tulehduksia tehostamalla kehon omaa immuu-

nijärjestelmää, nostamalla elimistön entsyymituo-

tantoa ja vapauttamalla kipua lievittäviä endor� i-

neja. Terapia myös aktivoi kollageenin ja elastiinin 

tuotantoa vaikuttaen näin esim. kudosvaurioiden 

paranemiseen ja arpien muodostumiseen.

Oulun fysiatrian poliklinikalta Fysiatri Timo 
Pehkonen käyttää B-Cure lääkintälaseria kipupo-

tilaiden hoidossa "Lääkkeettömien hoitomenetel-

mien käyttöä korostetaan, ja laser-hoitolaite on 

turvallinen ja kokeilemisen arvoinen hoitovaihto-

ehto", Pehkonen kertoo.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen haava-

vastaanoton haavayhdyshenkilö Marika Metsä-
Tokila yllättyi jo kuukauden hoitotuloksista 

diabeetikkojen säärihaavojen hoidossa. "Saimme 

hyviä tuloksia kroonisten haavojen ja arpikudos-

ten hoidossa. B-Cure Laser tukee ja edistää haavan 

paranemista yhdessä haavan hyvän puhdistuksen 

ja oikean haavanhoitotuotteen kanssa. Lisäksi se 

on tehokas kivun lievityksessä."

Helppokäyttöinen B-Cure lääkintälaser on käy-

tössä sadoissa suomalaisissa kodeissa ja useilla ter-

veydenhuollon kipu- ja haavahoitopoliklinikoilla. 

Turvallinen ja helppokäyttöinen terapia sopii koko 

perheen tarpeisiin lemmikit mukaan lukien. 

TENS-sähköstimulaatio on tehokas 
terapia kivun väliaikaiseen lievitykseen 
ja lihashuoltoon  

TENS on ihon kautta tapahtuva sähköinen her-

mostimulaatio, joka vaikuttaa syvemmälle lihak-

sistoon kuin esim. tavallinen hieronta. Terapia 

stimuloi tuntohermoja estäen kipuimpulssin kul-

keutumisen aivoihin, samalla se vaikuttaa kehon 

omaan hormonituotantoon käynnistäen luonnol-

lisen kivunlievitysjärjestelmämme. 

Kätilö Hannele Kuoppala suosittelee tera-

piaa käytettäväksi raskauden aikana. ”TENS-

sähköstimulaatioon perustuvista laitteista saa te-

hokkaasti lääkkeetöntä apua niin alkuraskauden 

pahoinvointiin ja päänsärkyyn, kuin loppuraskau-

den selkäkipuihin ja synnytyksenaikaiseen kivun-

lievitykseen. Edistyneillä TENS-laitteilla on myös 

mahdollista seurata synnytyksen etenemistä, su-

pistusten kestoa ja tiheyttä, sekä tarkastella koko 

synnytyksen pituutta ensimmäisen supistuksen 

alkamisesta vauvan syntymään. Lisäksi uusim-

missa laitteissa löytyy maidon eritystä stimuloivia 

rintaelektrodeja”.

Fysioterapeutti ja äitiysfysioterapeutti Maria 
Jokela Äitiys- ja perhepalveluista Turusta käyttää 

työssään TENS-terapiaa hoitomuotona lantion-

pohjan lihasten vahvistamisessa: "Lantionpohjan 

lihasten tärkeimpiä tehtäviä on kannatella lantion 

alueen elimiä, säädellä virtsaamista ja ulostamis-

ta, tukea keskivartaloa 

sekä osallistua hengityk-

seen ja seksuaaliseen nau-

tintoon. Lantionpohjaa 

kuntouttaessa on tärkeää 

huomioida koko keho, sil-

lä lantionpohjan toimin-

tahäiriöt voivat olla seura-

usta ongelmasta muualla 

kehossa. Ei myöskään 

kannata unohtaa stressin 

ja traumojen merkitystä. 

On kuitenkin tärkeä osa-

ta aktivoida juuri oikeita 

lihaksia, jos tavoitteena 

on kehittää lantionpohjan 

voimaa tai lisätä kykyä rentoutua. TENS- sähkös-

timulaatio toimii tällöin hyvänä tukena perushar-

joitteiden rinnalla oikeita lihaksia etsiessä, saattaa 

nopeuttaa lihasvoiman kehittymisessä ja pitää 

harjoittelumotivaatiota yllä." 

Terveysteknologia on 
varteenotettava vaihtoehto 
kivun hoitoon ja lihasten 
huoltoon

Elämänsä varrella ihminen kohtaa paljon tilanteita, joissa 
lääkehoito tuntuu tarpeelliselta - liikunta- ja tukielinvaivat, 
urheiluvammat, päänsärky, iho-ongelmat, kuukautiskivut, 
raskaus ja synnytys jne.  Liiallista lääkkeiden käyttöä tulisi 
kuitenkin välttää ja ennakkoluulottomasti tutustua uusiin 
tarjolla oleviin tutkitusti tehokkaisiin laitteisiin.

TENS- ja Lääkintälaserlaitteita myy ja vuokraa 
Terveystekniikka Valko Oy. Lisätietoja laitteista ja 
terapioista, sekä tutkimuksia ja hankintavaihtoehtoja 
www.terveystekniikka.fi .

B-Cure Lääkintälaser (808nm)
Kliiniset tutkimukset todistavat pienteholaserin 
tehoavan muun muassa nivelrikon, reuman, ala-ja 
yläselkävaivojen, fi bromyalgian ja akillesjännetuleh-
duksen aiheuttamaan kipuun, sekä edistää iho-ja 
kudosvaurioiden paranemista. Lääkintälaser myös 
nopeuttaa urheilusuorituksen jälkeistä palautumista. 
Laserterapiaa suositellaan kudosvaurioiden hoitoon 
Käypä hoito -suosituksissa.
Koska kivunlievitys perustuu kivun lähteen paranta-
miseen, tulee aluetta hoitaa laserilla kuurinomaisesti. 
Yliannostusriskiä ei ole. Tunnettuja vasta-aiheita ei 
ole, mutta hoitoa ei suositella syöpäkasvaimiin, silmiin 
eikä raskaana olevan vatsanseudulle.

TENS-sähköstimulaatio
TENS on hyvin yleisesti kivunhoitoon, sekä lihasten 
huoltoon tarkoitettu menetelmä fysikaalisissa hoidois-
sa, sekä kotona omahoitona. Hoito on non-invasiivi-
nen, edullinen ja helppo toteuttaa. 
TENS laitteiden käytölle on käyttörajoituksia: mm. 
sydämentahdistin, epilepsia, verenvuototaipumus. 
Tiettyjä laitteita ei suositella käytettäväksi alle 17 ras-
kausviikon. Lue ohjeet ennen laitteiden käyttöä.

Monikäyttöisellä ja pitkäikäisellä B-Cure laserilla saa jopa 30 000 hoitokertaa.

TENS terapialla voi lievittää 
myös tulevan äidin kipuja 
ennen synnytystä ja sen aikana.  

Headaterm-pannalla on myös tulevia päänsärkykohtauksia ennaltaehkäisevä vaikutus.


