
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA DIABETESPOTILAIDEN HOITOON

Terveystekniikka Valko Oy maahantuo ja markkinoi innovatiivisia, kliinisesti todistettuja ja hyväksyttyjä 
terveydenhuollon laitteita nopeuttamaan ja helpottamaan hoitopolkua. Diabetespotilaiden hoitoon 
valikoimistamme löytyy sekä seulonta, että hoitolaitteita. Lisätietoa ja tutkimustuloksia www.terveystekniikka.fi 

RETeval on uusi non-invasiivinen silmänpohjan tutkimus- ja 
seulontalaite. Se mittaa silmän reaktiokykyä valonvälähdyksillä. 
Tutkimustuloksista voidaan tarkastella silmän tämänhetkistä 
tilannetta ja ennakoida tilanteen kehittymistä seuraavien 36:n 
kuukauden aikana. Kannettavalla, pienellä laitteella tehty 
tutkimus on helppo ja nopea, ilman puudutusta ja  pupillin 
laajennusta. Silmän alle kiinnitetään ihoelektrodi, joka välittää 
silmänpohjan reaktiot laitteelle. Helposti tulkittavat 
mittaustulokset näkyvät laitteen näytössä ja tallentuvat samalla 
laitteen muistiin. Tulokset ovat nopeasti siirrettävissä potilaan 
omiin asiakastietoihin sekä tulostettavissa paperille.

RETeval laitteen tarkkuutta ja luotettavuutta DR tutkimuksissa on 
tutkittu vertailututkimuksissa ympäri maailman. Sen kyky 
tunnistaa muutokset jo ennen niiden näkymistä mahdollistaa 
ennakoivien toimenpiteiden suunnittelun perinteisiä tutkimuksia 
paremmin. Tutustu vertailutuloksiin www.terveystekniikka.fi.

Helppokäyttöinen RETeval laite on maailmalla mullistanut 
monien silmäsairaaloiden toimintatavat. Ajanvaraustutkimukset 
ovat muuttuneet potilasvastaanoton yhteydessä tehtäviksi 
tutkimuksiksi – nopeasti, helposti ja tehokkaasti. 
Laitteen hankintahinta on 9 000€ alv 0%

Diabeetikon silmänpohjatutkimus –
Tutkimus ja valmiit tulokset alle 5 minuutissa. 

RETeval toimenpide on nopea ja non-invasiivinen ja näin korona-
aikana myös hyvin turvallinen

RETeval seulontalaitteen värikoodein indikoidut tulokset ovat 
helppolukuiset. Ne perustuvat hyvin laajaan normatiiviseen 
dataan.

Lääkintälaser diabeettisten säärihaavojen paranemisen nopeuttamiseen

B-Cure Lääkintälaserterapiasta on todettu olevan merkittävä apu 
haavahoidossa. Kliinisiä tutkimuksia on tehty maailmalla ja Suomessakin 
jo kymmenet sairaalat, terveysasemat ja hoivakodit ovat hankkineet 
laitteita koekäyttöjen vakuuttavien kokemusten jälkeen. Kliinisiin 
tutkimuksiin ja suomalaisiin potilastapauksiin voit tutustua sivustolla 
www.terveystekniikka.fi.

Laserhoitoa annetaan ohjeidenmukaisen haavahoidon tukena, aina 
sidosten vaihdon yhteydessä. Hoitoprotokollassa hoidetaan 2 minuuttia 
haavan kutakin reunaa ja 0,5 minuuttia koko haavan pohjaa. Laser-
terapia mm. parantaa kudoksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, sekä 
nostaa luonnollista kollageenin ja elastiinin tuotantoa sekä lievittää 
kipua.    

Suomessa on useissa tapauksissa huomattu, että epätoivoiseltakin jo 
tuntuva, pitkään hoidettu krooninen haava saa uutta voimaa parantua, 
kun lääkintälaser on lisätty protokollaan.  Lääkintälaserin tuomia 
todellisia kustannussäästöjä hoitoketjuun ei ole vielä ehditty kartoittaa.  
Vaikutuksen voi kuitenkin odottaa olevan huomattava.
Laserlaitteen hinta on 1 550€ alv 0%

Kysy lisää tai pyydä esittely:
0400 490 610 Sanna Selenius / sanna@terveystekniikka.fi
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Krooninen diabeettinen säärihaava

Muut haavat

Lääkintälaserterapiaa annetaan jokaisen sidostenvaihdon yhteydessä. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi päivittäin, mutta kuitenkin enintään kerran päivässä.
Hoidetaan koko haavan pituudelta, 4 min. / laserin 4,5cm2 hoitoalue. 

B-Cure Laser Pro on perushaavahoitoa täydentävä hoitomuoto.
Haavasidokset on poistettava haavaa hoidettaessa.
Haavan reunat: Lääkintälaserterapiaa annetaan jokaisen sidosten vaihdon
yhteydessä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi päivittäin, mutta kuitenkin enintään
kerran päivässä. Hoito aloitetaan reunoilta, kahtena ensimmäisenä viikkona 2 min. /
reuna, ja jos tämä ei tuo tulosta, nostetaan aika 3 minuuttiin / reuna. Huomioi, että
hoitoalueen tulisi ulottua kullakin reunalla myös n. 2 mm haavanpohjaan
Haavanpohja: Lääkintälaserterapiaa annetaan jokaisen sidosten vaihdon yhteydessä
(suositus päivittäin, kuitenkin enintään kerran päivässä.) Haavanpohjan hoito
aloitetaan 0,5 min / hoitoalue kaksi ensimmäistä viikkoa. Jos tämä ei tuo tulosta,
nostetaan aika 1 minuuttiin / hoitoalue. Hoito toistetaan niin usein, että koko
haavanpohja on hoidettu (katso oheinen kuva).
Nivusen ja polvitaipeen lymfapisteet: Hoida päivittäin molempia vaurioituneen jalan
lymfapisteitä 1 minuutti / piste (enintään kahdesti päivässä).

Lisätietoa: 
Hannele Kuoppala 0400 565 253, Sanna Selenius 0400 490 610


