Nokialainen fysioterapeutti Seppo Appelqvist osallistui toukokuussa Kiinassa järjestettyyn
shockwave-paineaaltohoitoon keskittyvään kongressin. Seppo on hankkinut hoitolaitteen
myös omalle vastaanotolleen ja on vakuuttunut sen hyödyistä. Yleisimpiä hoidon aiheita
ovat jännevammat, kireät faskiat ja lihasongelmat.
KATRI KOVASIIPI Kuvat SEPPO APPELQVIST

HOCKWAVE. PAINEAALTOHOITOON

keskittyväKansainvälisen
lääketieteellisenshockvvave

-hoitojenyhteisönISMST:n
kongressi järjestetäänvuosittain eri
maissa. Kiinankongressissa oli erittain runsas osanotto, mutta Seppo

metallinenpääjavalitalaitteestahoitotilanteeseensopivateho,taajuusja
tasonhoito soveltuu esimerkiksi
iskujenlukumäärä.
munuaiskivienmurskaukseen,johon
Hoitopäänjaihonvälissäkäytetäänyleensäultraäänigeeliä.
ensimmäisiä laitteita on käytetty jo
energyja highenergy -hoidoista.
Highenergyelikorkeanenergia-

70-luvulta lähtien. Omalaitteen! on

rnerkiksipaidanläpi,joshaluan
nopeastihoitaaylimääräisenähoitonavaikkapakipeytynyttälapaluunkohottajalihaksenjännealuetta.
Tehojalisäämällähoitotuntuumyös
vaatteenläpitehokkaalta,serentouttaakireitälihaksiajavähentääkipua.

taanradiaalisia."Laitekoostuukeshis-

Fokusoitu laite puolestaan toimii niin, ettäkoneestavalitaanmm.,

Appelqvistolitietääkseenainoa
osaaniistä tuki- ja liikuntaelimistön
skandinaavipaikalla.
- Ensivuonnavastaavakongressi ongelmista,jotka ajavatasiakkaan
järjestetäänWienissä,sittenPrahassa fysioterapeutinluo.
Yli 90 % Suomessa käytettävistä
jaseuraavaksiSoulissa,Etelä-Koreassa. Sitten voisin taas osallistua,
paineaaltohoitolaitteistaontekmikalnaureskelee Seppo.
- Tuolle shockvvave-hoidolle ei

yksiköstäja hieman pistoolia muis-

ole oikeinhyvääsuomenkielistä
tuttavastahoitopäästä.Kompressorin
nimeä.Aiemminyleisinnimitys on
tuottamanpaineenavuUaammutaan
ollutESWT,jokatuleesanoistaextra hoitopäässäolevaametalliosaa,joka
saasenvärähtelemään.Painamalla
corporealshockwavetherapy.Kyse
onjokatapauksessapaineaalto-tai
hoitopäänihoavastenliike-energia
iskuaaltohoidosta,jotenmiksipäei
siirtyykudokseenpaineaaltona,kerkäytettäisiyksinkertaisestinimitystä rataanSeppoAppelqvistinwww-sivustolla (www.kinesiopiste. fi).
paineaaltohoito, Seppo pohtii.
- Tämäkäänei ole aivan täydelli-

nentermi,koskapaineaaltokuvastaa

- Itse hoidan joskus vaatteen, esi-

lowenergyelimatalanenergiatasonlaite,jollavoidaanhoitaavalta-

Kun hoitolaitteen päätäpidetään
ihoavasten, kuuluu nakuttava äänija

etenkin radiaalisenhoitolaitteen toi-

tuntuutakomista,jokatuntuutaval-

mintaa, häntäydentää.

lisestivoimakkaalta,mutta siedettavalta. Paineaallon vaikutus menee

mitensyvällevaikutushalutaankohdistaa.

- Sevaikuttaaaikalaillayhteen
pisteeseen,jolloinhoidonvaikutus
onpaikallisestiaggressiivisempikuin
radiaalisellalaitteella. Fokusoidulla
laitteella voidaan esimerkiksihoi-

taasyvemmälläoleviatriggerpisteitä
jamurskatajanteessaolevaakalkkia,
Seppo kertoo.

-Jännekalkkiavoidaanhoitaa
myösradiaalisellalaitteella,mutta
sillävaikutustapaeiperustuniinkään
kalkinmekaaniseenhajottamiseen.

Kahdenlaisia hoitolaitteita

pintaasyvemmällejalähteemyös

Paineaaltohoitojaonkahtaerilajia.

leviämäänsäteittäinkudokseen.
Radiaalisenlaitteen teho on suu-

Radiaalinenlaite stimuloikudok-

rimmillaankudoksenpinnassa,ja

mein, esimerkiksi liike solukalvoft läpi

nilkkajavaikutustapaovatniissä

mitä syvemmälle paineaalto mat-

tehostuu. Kun soluunkohdistetaan

hieman erilaiset. Radiaalistalai-

kustaa kudoksessa, sitä enemmän

mekaaninenenergia,solureagoibio-

tettakäytettäessäääniaallotkulkevat ääntähitaammin (n. 10m/s),

sentehopienenee.Hoitovaikutus
ulottuuyleensäneljän,maksimis-

kemiallisesti. Tästäkäytetäännimi-

fokusoidussa ääntänopeammin

saankuuden senttimetrin syvyyteen.

(l 500 m/s). Käytettävän energiamääränsuhteenpuhutaanmyöslow

Terapeutintehtävänäonvalitahoi-

teissävaikutusmekanismien kuvaukset hiukan vaihtelevat; aikaisemmin

totarkoitukseen sopivan kokoinen

hoidossakorostettiinhajottavaa

- On erikseen radiaalinen ja.
fokusoitu hoito, hoitolaitteiden tek-

senparanemista erilaisinmekanis-

tystämekanotransduktio.Eritietoläh-
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- Hoitotulokset ovattyypillisesti sellaisia, että hoitoa seuraa

välitönkivunlievitys,jokavoikestääjoitain tunteja tai päiviä.Hoito

vaikuttaamm.hermojärjestelmän
kautta. Tähänkin on erilaisia teo-

rioita,mitenhoitovaikutussyntyy. Vaikutusmekanismia voiverrata
TNS-sähkökipuhoitoon: siinäanne-

taankilpaileva kipuärsyke, tai sesulkeeselkäytimessäkipuportin.
Monenlaisia käyttöaiheita
Jännevaivojen lisäksipaineaaltohoitoa on käytetty ensin 1970-luvulta
alkaen munuaiskivien rikkomiseen,

Shockvvave-hoitoihin kohdistuu suurta kansainvälistä kiinnostusta. Kiinan

toukokuisessa kongressissaoli osallistujia kymmenistäeri maista.

muutoksista, ja sevoiliittyämuutokvaikutusta,nykyäänkorostetaan
siin jänteessä ja sen ympäristössä.
uudelleenmuodostusta, joka tapah- Onjärkeväävahvistaarappeututuumm.verenkierronlisääntymisen,
neitajänteitäjaparantaanivelten toiaineenvaihdunnantehostumisenja
mintaaerityisesti harjoitteiden kautta,
kantasolujen kautta. Ymmärrys hoitomuodon vaikutustavasta on osalmuttapaikallisestakudoksiinkohdistuvastahoidostavoi olla huomattaanlisännytsenkäyttöaluetta,seltavalisähyöty.Esimerkiksi kroonisissa
vittää Seppo.
jänneongelmissakäytefyteksentrisetharjoituksettoimivathuonommin,
Krooninen jännevamma
mikälirappeutumatyyliset muutokset
yleisenä hoitoaiheena
sijaitsevat kiinnitysalueella.
SeppoAppelqvistin vastaanotolta
paineaaltohoitoa on tultu hakemaan
lähinnäpitkittyneidenjännevammo- Nopeita hoitotuloksia

jentaiplantaarifaskhtin (kantakal-

Tällaista hoitoa annetaan yleensä

vontulehduksen)vuoksi.Plantaari-

noinviisi kertaa.

faskiittiin liitetäänusein myös nimi-

tysluupiikki.
- Luupiikkionsiinätarkoituk-

-Joskäytössäonfokusoitu laite,
silläsaatetaanhoitaavähemmänkin,

josta se onlaajentunut tuki- jaliikuntaelinongelmienhoitoonnoin
vuodesta 1992alkaen.Apuaon
saatuvarsinkinkroonisiinpehmytkudosvaurioihin,joihintavallisesta
fysioterapiasta ei ole ollut apua.
Seponverkkosivuilta löytyykattavalistaus tyypillisistä paineaaltohoidonkäyttöaiheista:
. Niska-hartiaseudunlihasten

kipu
. Alaselkäkipu
. Olkapääkipu

. Tenniskyynärpääja golf-kyynarpaa

. Lihasrevähtymienjälkeinen
arpikudos
. Kipu istuinkyhmyn alueella
. Kipureisiluunisonsarvennoisen alueella

. Juoksijanpolvi
. Hyppääjänpolvi

esimerkiksiyhdestäkolmeenkertaa.
Tottakaimyöskaikkiasiakkaatja

. Penikkatauti

onplantaarifaskittiin toisinaan liittyväsivulöydösja osoitussiitä,että

heidäntilanteensa ovat erilaisia: joil-

. Plantaarifaskiitti

kantakalvoon on muodostunut

kin huonompi, sanoo Seppo.

lisääntynyttävetovaikutusta, joka on
alkanutkasvattaasitäpiikkiä.Ultra-

Hänenvastaanotolleen tullut
ensimmäinen shockwave-asiakas

äänikuvassakantakalvo näkyyrap-

peutuneenayleensätummanaja
paksuuntuneena,korostaaSeppo]a
näyttääyhtätällaistaultraäänikuvaa

poti plantaarifaskiittikipua, joka oli
vaivannutjo kolmekuukautta.
- Ensimmäisenhoidonjälkeen
kipu helpotti huomattavasti jakol-

malliksi.

men kerran jälkeen tulos oli niin

- Kuvassanäkyyminimaalinen
luupiikki,eikäsetodennäköisesti
oletässätapauksessakivunsyy.Kipu
aiheutuurappeutumaanliittyvistä

hyvä,etteiasiakasvarannutenää

sessahiemanhuonotermi, koskase
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. Akillesjanteenkipu

lakinhoitoteho onparempi jajoilla-

uutta aikaa. Toki keskimäärinhoito

eiole ollut aivannäinhyödyllistä,
Seppo toteaa.

- Nykyäänhoidon käyttöaiheet
ovatlaajentuneet niin, ettätällähoidetaanmyös esimerkiksi painehaavautumia,ryppyjäjaselluliittia olenpa nähnytvideon myös sydämen hoidostashockwavenavulla.

Nykyäänkokeillaan paljon erilaisiäuusiakinhoitoaiheita,jamikäli
niistäsaadaantarpeeksi tieteellista näyttöä,voidaan niitäaikanaan
hyväksyämyöshoitosuositustenpiiriin, Seppokertoo.

Kaiken kaikkiaan shockwave-pai-

- Yhteenvetonavoin silti todeta,

myöstämänhoidon lisänä.Josvaik-

neaaltohoidonsuosionäyttääolevan

ettätämäon ihankelvollinen hoito-

kapajänteenrappeutumaahoidetaan

kovassa nousussa.

menetelmä, joka on maailmallakin

tällälaitteella ilman liikehoitoa, on

- Kongressissasenhuomasi,
mitenmonestamaastaosallistujia
oli. ISMST-yhteisönjäseniäon54
maasta,jotentodennäköisestivähin-

tutkimuspohjaisestiyleisestihyväksyttyja ollutkäytössänäilläem.
indikaatioillajo likiparinkymme-

järkeenkäypää,etteivättuloksetvoi

nen vuoden ajan. Silti näitäsamoja

täännäissämaissatätähoitoa on tar-

tautejavoi,japitääkin,yrittäähoitaamyöslihastreeneillä,teippauksilla,venytyksillä/fysioterapialla,

tavanharjoitteluntulos.EikäunohtaasovimyöskäänUikkeenhallintaaja
biomekaniikkaaparantavaaharjoittelua,koskaongehnanjuuretovatusein

tukisidoksilla ja kriittisen harkinnan

virheellisessämekaniikassa.

mukaanharvakseltaanmyöskortisonipistoksilla.

Seppoonkokeillutshockwavehoitoamyösitseensä.

Liikeharjoittelua

akillesjännettäni.Nilkkaeioikein
mennytsymmetrisestikoukkuun

jolla. SuomessalaitteitaenitenmyyneidenDJO:njaLojerinedustajat,
PasiNevalajaViliRahkonen,arvelevät maassamme olevan käytössäjo
lähes 100laitetta. Ennenkaikkeatätä

hoitoasaafysioterapeuteiltatuki-)a
liikuntaelintenongelmiin.
- Kunurheilijoiltaontutkittu

olla kovin hyviä. Rappeutuneen jänteenvahvistuminenon kuukausiakes-

- Hoidinkolme kertaaleikattua

lihaksenaktiivisuutta,shockvrave-

tarvitaan lisäksi
Varmimmat näytötshockvvave-pai-

hoitoonparantanutlihaksentoimin-

neaaltohoidontehosta on edelleen-

taa. Ihan uutena asiana on tullut esiin,

kinkroonistenjänneongelmienhoi-

meni.Laitenaputtaaaikakovaa,ja
uskon,ettämyössenmekaanisetvai-

ettähoitokokeilutliittyvätmyösAlz-

dossa.

hitukset ovat aikaisot: se hajottaa ja

heimerin tautiin, Seppo tietää.

- Käytännössäne ovatuseinrappeumatyyppisiä vaivoja. Josjanne

muokkaahuonoakudosta. Omalla

Kiinankongressissahäntosin

ennen hoitoa, mutta hoidon jälkeen

kohdallaniyksihoitovaikutusvar-

vähänhätkähti,kun näkilaitetta käy-

onrappeutunut, eihänsesiitäheti

tettävänsuoraanpäähän.
Onpapaineaaltohoidostatutkitustiapuamyöserektiohäiriöiden
hoidossa,mutta Seppototeaa,että
hänenpalveluvalikoimassaaneisellaistahoitoaoletarjolla. Osahoidon

miksikäänmuutu. Paineaaltohoito

mastikin oli, ettälaite naputti huonoa, kiinnikkeistä kudosta, ja vaiku-

onregeneratiivinenhoito, elipäätar-

tus ilmeni senvuoksivälittömästi

koituksena on auttaavaurioitunutta
kudosta uusiutumaan, vaikka hoito

liikkuvuudenlisääntymisenä,Seppo

noakudosta. Hoito stimuloi kudok-

Laatulaitteen käyttö on

aiheista on sellaisia, joita on syytäkin

sen tervehtymistä verenkierron,

turvallista

hakeavain lääkäriltä.

aineenvaihdunnanjahermostollistentekijöidenkautta,sanooSeppo.
- Tottakaiharjoitteluonhyvin

Seppotörmäsishockwave-paineaaltohoitoon ensimmäisenkerran
vuonna 2002Mehiläisenurheilukli-

keskeinenosakuntoontulemista

nikalla, jossa sitä esiteltiin.

Paineaaltohoito lääkärin
näkökulmasta

kertoo.

myöskontrolloidustihajottaahuo-

OrtopediEskoKaartinenpitää
shockvvave-paineaaltohoitoahyvänä
hoitomuotona, kunhan potilasvaUnta tehdäänhuolella.

- Enimmäkseenpelkästäänposituvistasenkäytöstävoinsanoa,kunhänpotilasvalintaonoikeajahoitoa
käytetäänpääsääntöisestijuurinäidenns.entesiittienelijännekiinnitysaluetulehduksienhoitoon.Sellaisiäovat esim. tenniskyynärpää, golfkyynärpää,plantaarifaskiitti,hyppääjanpolvi + muutamamuuhoitoaihe.
- Omapitkittynyttenniskyynärpäävaivanikinparannettiinmatalaenergiselläschockwave-laitteellajo noin 15vuottasitten.Ihan
mihin tahansatukirangan kipuun ei
kyseistähoitomuotoakuitenkaan
mielestäni kannata käytellä, Kaartinen toteaa.

Kiinan kongressissa Seppo Appelqvist näki ja ikuisti useita erilaisia shockvvave-hoitonäytöksiä.
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of'SportsM-edicine-lehdestä,miten
laitteellahoidettiintenniskyynärpäätä.Siihenaikaanlaite olivielä

Laitteenkäytönoppiminenoli
Sepollehelppoa,tietystitaustatiedoksivaaditaanfysioterapeutintai

voimyösyhdistää.Esimerkiksitenniskyynärpäänkohdallavoidaan

vastaavanammattitaito ja anatomian

tosi kallis.

tuntemus.

sistoaympäriltäjafokusoidullarappeumapesäkettä,jos sellainenon.
Yhdistelmätuoparhaantuloksen,

- Samalla luin American Journal

- Tiesin, ettätämälaite on hyvä.

Minullaonjo jonkinverranerilaisiähoitolaitteita,jaensinajattelin,
ettätätäenvarmaanhanki. Sainkui-

tenkintutultamyyjältäesittelylaitteen vähännormaalia edullisemmin,

Myöslääkäreidentietoisuuslaitteenmahdollisuuksistalisääntyykaikenalkaa,jashockivave-paineaaltohoitokuuluujo plantaarifaskiitin Käypähoito-suosituksiin.Sepon
hoidettavaksituleeasiakkaitamyös

käsitelläradiaalisellahoidollalihak-

vaikkatosi harvoilla on näitämolem-

pialaitteita käytössä.Suurin osa tieteellisistä ESWT-tutkimuksista on

tehtyfokusoidullalaitteella.
Fokusoidullalaitteella voisi saada

jotenhintakinvaikuttiostopäätökseen,Seppokertoo.
- Tälläonnopeahoitaa.Muutamanminuutinhoidollasaanyleensä

lääkärinlähetteellä.
- Tällaisellaradiaalisellalaitteella
hoitovaikutus ulottuu maksimissaan

kuuden senttimetrin syvyyteen. Käy-

aikaanmyöshaittavaikutuksia.
-Josvaikkapakeuhkojenalueella
hoitaajasäätäävaikutusalueen12,5
sentinsyvyyteen,onainakinteoriassa

aikaan selvän hoitovasteen, hän
toteaa tyytyväisenä.
Laadukkaanradiaalisenlaitteen
hinnatliikkuvat 10 000 euron kahta

taunossavaikutus ulottuu eri koh-

mahdollistaaiheuttaaiknarinta.Radi-

puolen. Eri laitteissa on erilaisia omi-

naisuuksia,ja esimerkiksihoitopäähänvoisaadapaljonkinerikokoisia
vaihtopäitä.

teissäerisyvyyksiin,neljästäkuuteen aalisellalaitteellaeipystyaiheuttasenttiin. Fokusoidunlaitteen hoitomaanhidosvaurioita,senenergiavaikutusvoiulottuajopa 12,5 sentti- määräonlaskettuniin. Siltitallakaanei
hoidetaesim.okahaarakkaidenpäältä,
metrin syvyyteen, Seppo vertaa.
- Käytännössäyllättävänkinusein koskahoitotäryyttäämelkokovaa.
on saatuyhtähyviätuloksia sekä
Myösahiutitrepeämätjahuonoiho
fokusoidulla ettäradiaalisella.Näitä
ovatesimerkkejävasta-aiheista. ^

KatsoSeppoAppelqvistinwww-sivuiltarunsaastilisätietoa:https://kinesiopiste.fi/palvelut/shockwave-paineaaltohoito/
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Nivelterveys- Ja liikuntaloma PORTUGALISSA
Nazare on Portugalin helmi. Luonnonkaunis maisema aavan Atlantin rannalla,
mukava Ilmasto, upea valo, retki-ja jumppaohjelmaa, portugalilaisia herkkuja...
Matkalla on mukana Nlvelyhdistyksen matkanjohtaja, fysioterapeutti Petri Eerola.

Nivelterveysloma

UNKARIN HEVIZISSÄ
Matkalla mukana Petri Eerola.

4. -11.10. . alk. 1.295,-

16.-23.5. . alk. 1.555,-

Matkalla ali inclusive -ateriat hotellissa,

Matkalla täysihoitoateriat, Petrin jumppaohjelma, Nazar6n kävelykierros, kävelyretki luonnossa, retki
Batalhaan ja Fatiman pyhiinvaelluskaupunkiin. Hotelli Miramar Sul, jossa mm. 2 uima-allasta, uiko- ja sisäallas.

tervetulolounasja kiertoajelu Budapestissa,
retki Balatonille, Petrinjumppaohjelma.

