
Tehokas lääkkeetön kivunlievitys

Tietoa potilaille

Sooma Kipuhoito

Sooma Kipuhoito on lääkkeetön hoito kroonisen kivun, 
kuten fibromyalgian ja kroonisen neuropaattisen 
kivun, oireisiin. 

Sooma Kipuhoito on tehokas vaihtoehto, joka sopii 
ainoaksi hoitomuodoksi tai sillä voidaan täydentää 
muita hoitomuotoja.

Sooma Kipuhoidolla voidaan lieventää kipuaistimus-
ten voimakkuutta. Hoitovaikutus saadaan aikaan 
muokkaamalla kipuaistimuksen käsittelyyn liittyvien 
aivoalueiden toimintaa matalalla tasavirralla. 

Tätä aivojen toiminnan stimuloimiseen käytettävää 
hoitomenetelmää kutsutaan transkraniaaliseksi tasa-
virtastimulaatioksi (tDCS). Hoito toteutetaan Sooman 
helppokäyttöisellä kannettavalla tDCS-laitteella.

Sooma Kipuhoito
Ensimmäinen hoitokerta tehdään aina terveyden-
huollon ammattilaisen ohjeistuksella, mutta sen jäl-
keen voit tehdä hoidon itsenäisesti kotona. Hoidon 
valmistelu on helppoa ja vie vain muutaman mi- 
nuutin. 

Kotona suoritettava hoito

Yksi hoitokerta kestää 20 minuuttia ja se toistetaan 
viisi kertaa viikossa vähintään kahden viikon ajan. 
Hoidon aikana voit rentoutua tai tehdä tavallisia ar-
jen askareita. 
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Transkraniaalisen tasavirtastimulaation (tDCS) 
teho pohjautuu vahvaan tieteelliseen näyttöön 
ja sen on toistuvasti osoitettu olevan turvallinen 
sekä aikuisille, nuorille että ikääntyville potilaille. 
Tutkimukset ovat osoittaneet jopa 62 prosen-
tin laskua kivun tasoa osoittavissa pisteissä sekä 
kipu-lääkkeiden käytön merkittävää vähene-
mistä. Hoitovaikutus ei tunnu välittömästi, vaan 
useimmilla potilaista hoito alkaa vaikuttaa hoito-
jakson toisella viikolla. Kivun hoidossa tDCS-me-
netelmällä on kansainväliset hoitosuositukset.

Sooma Kipuhoito on hyvin siedettyä eikä se aiheuta 
vakavia sivuvaikutuksia. Hoito ei aiheuta minkään-
laista riippuvuutta ja se soveltuu myös potilaille, 
jotka eivät siedä lääkitystä tai eivät ole saaneet lääk-
ityksestä apua tai haluavat välttää kipulääkkeiden 
runsasta käyttöä.

Sooma Kipuhoito on kivutonta, mutta hoidon ensim-
mäisien minuuttien aikana voit tuntea päänahassa 
kihelmöintiä. Pieni osa potilaista tuntee hoidon jäl-
keen lievää lyhytaikaista päänsärkyä tai väsymystä. 
Myös päänahan iho voi hieman punoittaa.

Hoidon turvallisuus

Päätös hoidon aloittamisesta tehdään yhteistyössä 
lääkärin kanssa. Hoitosuunnitelma määritetään juuri 
sinun tarpeisiin sopivaksi ja sitä muokataan tarvit-
taessa sen mukaan, miten hoito sinuun vaikuttaa. 
Koska hoidon vaikutus syntyy hoitokertoja toista-
malla useiden viikkojen ajan, on tärkeää, että sinulla 
ei jää hoitokertoja väliin.

Lue lisää Sooma Kipuhoidosta osoitteessa: 
www.soomamedical.com

Sooma Oy on suomalainen neuromodulaatioon 
perustuvien hoitomenetelmien kehittäjä ja palve-
luntarjoaja. Sooma tDCS on CE-merkitty luokan IIa 
lääkinnällinen laite. Laite soveltuu sekä sairaala- että 
kotikäyttöön. 

Sooma Oy toimii ISO 13485 sertifikaatin alaisena.

Hoidon aloittaminen 

0598

Yhteystiedot

Sooma Oy
Atomitie 5C

00370 Helsinki

www.soomamedical.com
+358 10 328 9811
info@soomamedical.com

Sooma Oy

Hoidon tehokkuus


