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Kaupallisessa yhteistyössä:
KUVA: INNOVA MEDICAL OY

Tiede synnyttää
uusia ja entistä
parempia hoitomenetelmiä,
joiden haittavaikutukset ovat yhä
pienemmät.

Lääketeknologia
tukee ikääntyvien
itsenäisyyttä
Uudenlaiset ja innovatiiviset lääketekniset tuotteet tuovat
merkittävää apua ikäihmisten terveydenhuoltoon.
Teksti Mikaela Katro
Suomessa ja muissa Suomen kaltaisissa
maissa ollaan tulevaisuudessa suurten
haasteiden edessä, kun väestö jatkuvasti
ikääntyy. Innova Medical Oy:n asiantuntijan Andreas Siposen mukaan samalla
lisääntyy myös erilaisten hoivaan sekä
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien
innovaatioiden tarve.
– Siinä missä nuorilla terveys on useimmiten hyvä, altistavat ikääntyminen ja
immuunipuolustusjärjestelmän heikkeneminen erilaisille sairauksille.
Siponen pitää ensiarvoisen tärkeänä
terveydenhuollon innovaatioiden jatkuvaa kehittymistä.
– Tiede synnyttää uusia ja entistä parempia hoitomenetelmiä, joiden haittavaikutukset ovat yhä pienemmät.
Uusia terveyttä edistäviä tuotteita

etsitään jatkuvasti, ja globaaleilta markkinoilta niitä tuodaan myös Suomen
markkinoille. Innova Medical Oy:n valikoima koostuu erilaisista lääketeknisistä
tuotteista, jotka ovat Medical Device CE
IIb/ CE III -luokkaa.
– Pyrimme saamaan parhaat tuotekategorian tuotteet valikoimaamme.
Edustamamme tuotteet ovat tutkittuja
ja turvallisia sekä aina laatusertifioituja,
Siponen sanoo.

Esimerkkejä innovatiivisista,
terveydenhuollon käyttöön
tarkoitetuista tuotteistamme:

Papimi
Ioni-induktioterapialaite, jolla on suurin
energiateho ja joka saa aikaan lyhyitä
toistuvia sähkömagneettisia pulsseja

kehoon säädellen siten solujen energiapotentiaalin luonnolliselle tasolle. Hoitoa
käytetään urheilussa, kivunhoidossa sekä
erilaisten sairauksien hoidossa, kuten
esimerkiksi eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvien vaivojen
hoidossa. Papimi ioni-induktiohoito voi
lieventää kipuja sekä edesauttaa paranemista ilman lääkitystä. Hoidolla etenkin
miehet voivat saada helpotusta eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun ja siitä
aiheutuviin virtsaamisvaivoihin. Papimi
on suosittu hoito myös ammattiurheilijoiden kuntoutuksessa. Hoito kestää noin 30
minuuttia, ja hoitoja annetaan potilaan
vaivasta riippuen 5–10 kertaa. Parannusta
saattaa olla havaittavissa jo parin ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mutta usein
suositellaan hoitojen jatkamista pitkäai-

kaisen tuloksen saavuttamiseksi. Hoito
on non-invasiivinen, eikä sen aikana
tarvitse riisua vaatteita. Helppo hoito on
potilaalle kivuton.
IHHT-hoito
IHHT eli interval-hypoxi-hyperoxitraining on jaksoittaista, vähähappisen
ja runsashappisen ilman hengittämistä.
Hoito laukaisee elimistössä prosesseja
solutasolla – tämä tutkimus sai 2019 lääketieteen Nobel-palkinnon. Hoito paitsi
nostaa terveyttä ja kuntoa myös parantaa jaksamista ja vointia. Se edesauttaa
painonpudotusta, parantaa veren rasvaarvoja sekä alentaa verenpainetta.
PRP-hoito
PRP on potilaan verestä erotettu kasvutekijähoito, jolla ei ole haittavaikutuksia ja
joka on pitkävaikutteisempi vaihtoehto
polven nivelrikkohoidossa kuin esimerkiksi hyaluronihappo tai kortisoni.
PRP-laaduissa on huimia eroja, ja tästä
johtuen tieteessä on paljon myös sellaisia
tutkimuksia, joissa PRP ei ole toiminut.
Innova Medical Oy:n menetelmä edustaa
turvallista, tutkittua sveitsiläistä PRP:tä.
Euroopan laajuinen lääkäriyhdistys antoi
yhteisymmärryslausunnon, joka tukee ja
puoltaa PRP:n käyttöä lievän ja keskivaikean polviartroosin hoidossa.

Miksi Innova Medical?
• Valikoimassa tuotekategorioiden
parhaat tuotteet.
• Tuotteet ovat tutkittuja ja turvallisia.
• Jokaisella tuotteella on laatusertifiointi.
Tutustu lisää meihin ja tuotteisiimme:
nivelhuoltamo.fi • papimi.com •
bioklinikka.fi

