
CryoPlus-laitteen avulla tyytyväisiä potilaita jo lähes 20 vuoden ajan 
 
Kotkalainen terapeutti, on hankkinut Cryonic-huippukylmälaitteen jo vuonna 2003 ja 
käyttänyt CryoPlus-laitettaan hyvin tuloksin ja ilman toimintaongelmia. ”Olen erittäin 
tyytyväinen Cryonic-laitteeseen ja asiakkaani ovat tyytyväisiä sillä annettaviin Neuro Cryo 
Stimulaatio (NCS)-hoitoihin. Hoito on tehokas ja erittäin nopea, mikä on tietysti hyvä asia 
asiakkaalle ja hoitajalle.”, hän kertoo.  
 
Terapeutti käyttää NCS-hoitoa ”tilanteen 
vaatiessa”. Yleensä hoitokohteena ovat 
akuutit urheiluvammat ja ruhjeet, 
leikkauksen jälkihoito sekä reumasairaat ja 
muut, joilla liikkuvuus ja kipu tuottavat 
ongelmia. Tuoreena esimerkkitapauksena 
hän mainitsee plantaarifaskiitti- ja 
tenniskyynärpää-potilaan, joka saatiin 
oireettomaksi hoitamalla pari kertaa 
päivässä kahden päivän ajan. 
 
Neuro Cryo Stimulaatio -hoito 
reumasairaiden hoidossa 
Reumasairaiden hoidossa terapeutin osteopatiaan perustuva hoitostrategia sisältää lähes 
aina sympaattisen hermoston rentouttamisen antamalla NCS-hoitoa selkärangan molemmin 
puolin. Tämä hoito lievittää kipua ja jännitystä ja saa potilaan ottamaan muitakin hoitoja 
paremmin vastaan. Lisäksi terapeutti antaa kryohoitoa kunkin asiakkaan vaivojen 
mukaisesti. Seuraavassa muutama tapaus vuosien varrelta: 
 
1- Nivelreuma  
Asiakas on vuonna 1970 syntynyt nainen, 
jolla nivelreumaa on erityisesti sormissa, 
ranteissa, kyynärpäissä ja jalkaterissä. 
Potilaan tila parantui jo heti hoitojen 
alussa, ja kuudennen hoitokerran jälkeen 
tuli selkeä helpotus. Paikallista hoitoa 
kriittisiin kohtiin on annettu aina tarpeen 
ja kiputilanteen mukaisesti. Myös potilaalla 
ollut plantaarifaskiitti saatiin kuntoon NCS-
hoidon avulla. 
 
2- Lihasreuma ja voimakas sympaattisen 
hermoston ylitoiminto 
Lihasreumaa sekä erittäin voimakasta sympaattisen hermoston ylitoimintoa sairastava 
vuonna 1977 syntynyt mies.  Asiakkaan niska on erityisen jäykkä. Tällekin asiakkaalle on 
annettu ”rankakäsittely” NCS-hoidolla sekä paikallisesti niskaan. Viidennen hoitokerran 
jälkeen tilanne helpottui selkeästi. Asiakas on jatkanut ylläpitohoitoja tarpeen mukaan, 
käynyt yhtensä 13 kertaa. 
 



3- Lihasreumasta johtunut kankeus 
Vuonna 1947 syntynyt nainen tuli hoitoon 
lihasreumasta johtuvan kankeuden vuoksi. 
Erityisesti selkä, lantion alue sekä olkapäät ja 
ranteet oireilivat pahimmin. NCS-hoito 
helpotti oloa ja lisäsi liikkuvuutta 
välittömästi, jolloin manuaaliset hoidot 
pystyttiin hoitamaan nopeammin ja 
tehokkaammin. 
 
4- Lihasreuma ja trochanter bursiitti 
Lihasreumaa sairastava vuonna 1944 
syntynyt nainen. Hänellä on sairauden 
aiheuttamaa jäykkyyttä lonkissa, polvissa ja 
selässä. Rankahoidon lisäksi polvet on 
hoidettu lumpion molemmilta puolilta. Lonkasssa vaivannut trochanter bursiitti saatiin 
hoidettu myös oireettomaksi NCS-hoidolla. 
 
5- Nivelreumaa selkärangan alueella ja sormissa 
Vuonna 1948 syntyneellä naisella on nivelreumaa koko selkärangan alueelle sekä sormissa. 
Muutamat sormet eivät alussa taipuneet ollenkaan. NCS-hoitoa annettiin 4 kertaa viikon 
välein. Hoidon avulla sormiin saatiin lisää liikkuvuutta ja myös sormien hienomotoriikka 
parani merkittävästi. 
 


