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Kylmä suihku kivulle
Huippukylmähoidosta  

hyviä tuloksia vammojen  
ja sairauksien hoitamisessa.

MENETELMÄ
Marja-Liisa Hakanen

 � Ajatus jääkylmästä suihkus-
ta saa ihokarvat nousemaan 
pystyyn ja koko kehon jännit-
tymään. Luvassa ei kuitenkaan 
ole kylmää vettä, vaan todella 
kylmä hiilidioksidikidesuihku.

Vedän henkeä ja annan fy-
sioterapeutti Jutta Tuorille 
luvan aloittaa. Suihku tuntuu 
kylmältä, muttei niin kylmäl-
tä kuin voisi kuvitella. Kylmyys 
on kuin paineella iholle tulevaa 
kuivaa sumua. 

–Hoidon teho perustuu sii-
hen, että kylmäsuihku saa ai-
kaan niin sanotun termosho-
kin, joka jäähdyttää hoidetta-
van alueen todella nopeasti. 
Iholle suihkutettava hiilidiok-
sidi on -78-asteista. Kun kylmä 
tulee paineella, se vaikuttaa sy-
välle kudoksiin, Jutta Tuori ker-
too.

Tuori tutustui huippukyl-
mähoitoon työskennellessään 
aikoinaan tuki- ja liikuntaelin-
sairauksiin ja kivunhoitoon eri-
koistuneessa Ortonissa Helsin-
gissä. Hoidolla saatiin hyviä tu-
loksia sekä akuutin että krooni-
sen kivun hoidossa.

–Siellä näin kivunhoidon laa-
juuden ja mahdollisuudet. Oi-
kean hoidon avulla moni pys-
tyi palaamaan takaisin työelä-
mään. Kivunhoito on kehit-
tynyt niin paljon, että krooni-
seenkin kipuun löytyy apua.

Jutta Tuori on suorittanut 
kivun erikoistumisopinnot ja 
perehtynyt kivunhoidon lääk-
keettömiin vaihtoehtoihin. 

–Lääkkeet ovat monessa ta-
pauksessa tarpeen ja paikal-
laan, mutta niiden lisäksi kipua 
voidaan hoitaa monilla muilla 
tavoilla. Siksi haen jatkuvas-
ti uusia keinoja, joita voisin 
omassa työssäni käyttää.

 � Kylmähoidot ovat Tuorin 
mukaan yksi hyvä vaihtoeh-
to. Huippukylmähoitoon tar-
vitaan sitä varten suunniteltu 
laite, jonka hän hankki viime 
lokakuussa. Laite on toistai-

seksi ainoa tällä seudulla. Hoi-
tomuoto sopii sekä ihmisille et-
tä eläimille.

–Olen saanut hyviä tuloksia 
muun muassa rasitusperäisissä 
alaselkäkivuissa, tenniskyynär-
pään, pikkunivelkipujen, lonk-
kakipujen ja kroonisten kipu-

asiakkaiden hoidossa. Yhden 
ruusufinninkin sain rauhoit-
tumaan ja arpienkin hoitami-
sessa huippukylmästä on ollut 
hyötyä.

Hoitomenetelmä ei Jutta 
Tuorin mukaan ole kuitenkaan 
ihmeidentekijä.

–Kaikille se ei missään ni-
messä sovellu, mutta moni on 
saanut siitä helpotusta. Joille-
kin tehoaa jo yksi kerta, mutta 
varsinkin kroonisissa tapauk-
sissa vaaditaan useampia hoi-
tokertoja.

–Urheilulääketieteessä 
huippukylmähoitoa käyte-
tään paljon. Minullakin on ol-
lut asiakkaina esimerkiksi kou-
luikäisiä urheilijoita, sillä heitä 
on Huittisissa paljon. Urheilu-
vammat on hyvä hoitaa akuu-
tissa vaiheessa, silloin parane-
minen pääsee nopeammin al-
kuun.

Jutta Tuori sanoo, että ki-
pu on todella haastava ja mie-
lenkiintoinen asia, jossa riittää 
uutta opittavaa. Hän opettaa 
myös toisia, sillä hän pitää ke-
väällä Neuroliiton järjestämän 
kahdeksan viikon koulutuksen, 
jonka aiheena on kipu ja liikku-
misen pelko.

Hoitoalueelle kohdistetaan hiilidioksidikidesuihku. Se saa aikaan termoshokin, joka vaikuttaa syvälle kudok-
siin. Hoito jäähdyttää ihon muutamassa sekunnissa. Kuvassa lasermittari näyttää ihon lämpötilaksi 8 astetta.
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Punkalaitumelainen Eija Ku-
parinen on käynyt huippu-
kylmähoidossa siitä asti, kun 
Jutta Tuori on sitä tehnyt 
eli viime lokakuusta lähtien. 
Hänellä on dystonia, sairaus, 
joka aiheuttaa muun muassa 
lihasten virheasentoja.

Dystoniaa hoidetaan 
botuliinipistoksilla, mutta 
Kuparinen on saanut apua 
myös huippukylmähoidosta. 
Hänellä hoito on kohdistettu 
alaselkään ja lonkan ulko-
syrjään.

–Mielenkiinnolla odotin, 
mitähän tästä tulee, kun 
Jutta ehdotti, että kokei-
lisin kylmähoitoa. Hoidon 
vaikutus kesti ensimmäisellä 
kerralla kolme päivää, mutta 
vähitellen vaikutusaika on 
lisääntynyt. 

Vaikutukset on huoman-
nut myös Kuparista hoitava 
erikoislääkäri.

–Viime käynnillä hän ih-
metteli, kun tilanteeni oli 
paljon aikaisempaa parempi. 
Muuta selitystä ei ole löy-
tynyt kuin kylmähoito. Itse 
huomaan muutoksen muun 
muassa siinä, että kehon liik-
kuvuus on selvästi lisäänty-
nyt. Tänään töissä huomasin 
jopa kipittäneeni portaat ylös 
ja alas.

Tuori muistuttaa, että 
huippukylmähoidon jälkeen 
on sallittua ja jopa suotavaa 
liikkua, sillä se tehostaa hoi-
don aineenvaihduntaa vilkas-
tuttavaa vaikutusta.

Helpotusta 
dystoniaan

–Kylmäsuihku jäädyttää hoidettavan alueen todella nopeasti, kertoo Jutta Tuori 
hoitaessaan Eija Kuparisen selkää.

Kun kylmä 
tulee 
paineella, 
se vaikuttaa 
syvälle 
kudoksiin.


