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ABSTRACT 
 

In this thesis, I examine and introduce neurocryostimulation therapy, re-
sults achieved with it, customer experiences and improvement ideas when 
treated targets have been horses. The goal was to investigate what type of 
results have been achieved with neurocryostimulation therapy and what 
kind of improvements there could be considering the treatment method. 
With this thesis I aimed to develop tools for marketing and sales of the 
commissioner of this thesis Cryonic Medical Finland. The subject for the 
thesis was selected based on the writer’s personal interest in the treat-
ment method in question. 
 
This thesis was conducted by using a quantative research method and I 
used content analysis as a method for analyzing the research material. The 
research material was gathered by a targeted customer inquiry, which was 
sent by email to the customers of the commissioner. In the thesis I process 
the effects of neurocryostimulation therapy considering diagnosed muscu-
loskeletal injuries on horses and their preventive treatment. 
 
Based on the answers of the inquiry could be inferred that customers were 
happy with the results obtained with neurocryostimulation therapy and its 
practicality. Positive results had been obtained by this therapy method, as 
in injuries had healed, and the preventive treatment had been successful. 
Customers gave out development ideas considering functionality of com-
ponents in the treatment device and the price and portability of gas bot-
tled containing carbon dioxide essential for the treatment. In addition to 
practicality, the customers also hoped for added awareness considering 
this treatment method, guidance for usage of the method and also spread-
ing knowledge about this treatment among veterinarians. 
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1 JOHDANTO 

Hevonen on useita satoja kiloja painava eläin, jonka tukirankaa sekä run-
koa kannattelevat sen muihin kehonosiin verrattain erittäin kapeat ja hen-
torakenteiset luut, lihakset sekä jänteet neljän jalan muodossa. Hevonen 
on saaliseläin, jonka luontaiseen käyttäytymiseen kuuluu liikkuminen laa-
joillakin alueilla laidunravintoa etsien ja syöden. Hevosen jalkojen tukieli-
mistöön kohdistuu sen elämän aikana paljon rasitusta eri voimakkuuksissa 
ja muodoissa. Erityisesti aktiivisessa urheilu- ja harrastekäytössä olevien, 
enemmän rasitusta kokevien hevosten jalkojen sekä muiden tuki- ja liikun-
taelinten erilaiset vammat ja sairaudet ovatkin erittäin yleisiä. Näihin tuki- 
ja liikuntaelimiin kuuluvat lihaksisto, luusto, jänteet, nivelet, rustot sekä 
kudokset, jotka tukevat sekä pitävät muun kudoksen ja elimet paikoillaan. 

 
Ihmiset ovat koko kesyhevosen historian ajan pyrkineet hoitamaan hevo-
sia ja niiden terveyttä mahdollisimman kattavasti ja eläinlääkintä onkin ke-
hittynyt ajan saatossa todella voimakkaasti. Nykypäivänä hevosten tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien sekä vammojen ennaltaehkäisy ja hoito on run-
saasti tutkittu eläinlääkinnän ja -hoidon osa-alue. Tutkimuksen avulla on-
kin kehitetty runsaasti uusia erilaisia hoitomenetelmiä. Tässä opinnäyte-
työssä tarkastelen näistä yhtä, erittäin monipuolista hoitomuotoa, joka so-
pii kaikille hevosille ja poneille iästä, rodusta, sukupuolesta, koosta ja käyt-
tösuuntauksesta riippumatta. 

 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan NCS-huippukylmähoitoa (Neuro Cryo 
Stimulation therapy) (ks. kappale 4.1) hoitomuotona hevosten tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien sekä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Opin-
näytetyössä analysoidaan hoitojen kliinisiä tuloksia sekä hevosia Cryonic -
hoitolaitteella hoitaneiden tahojen kokemuksia itse hoitomuodosta sekä 
Cryonic Medical Finlandin asiakaspalvelusta. Opinnäytetyössä myös ver-
taillaan NCS-huippukylmähoitoa sekä Suomessa että maailmalla tunne-
tumpaan samankaltaiseen hoitomuotoon, matalatehoiseen laserterapiaan 
(ks. kappale 4.1). 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on pyrkiä antamaan työkaluja Cryonic Medical 
Finlandin markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä NCS-huippukylmähoitojen 
tehokkuuden ja käytännöllisyyden kehittämiseen. Opinnäytetyö on tutki-
muksellinen ja aihe valikoitui sillä perusteella, että omaan henkilökohtai-
sen kiinnostuksen perinteisten eläinlääkärin suosittelemien hoitomuoto-
jen ulkopuolelle jääviä vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan. NCS-
huippukylmähoidon toimintamekanismi on vielä melko vähäisesti tutkittu 
ja hoitomuoto on vielä toistaiseksi melko tuntematon myös hevosalan ih-
misten keskuudessa. 
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2 HEVOSTEN YLEISIMMÄT TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET 

Nykyisen kesyhevosen yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ovat kavio-
kuume, polvikanavan ahtauma, jalkojen ja tukirangan niveltulehdukset ja -
rikot, sädeluuontuma sekä rustonsisäiset luutumishäiriöt eli osteokond-
roosi. Hevonen painaa noin 500 kg, joten urheiluhevosen nivelet ovat jat-
kuvassa rasituksessa ja alttiita vahingoille. Nivelvaivat aiheuttavat noin 60 
% hevosten tuki -ja liikuntaelinsairauksista. (Hyyppä, Saastamoinen & Tep-
pinen, 2017, s. 80; Suomen Hevostietokeskus ry, n.d.b; Virtanen, 2007 s. 
22) 

2.1 Kaviokuume 

Kaviokuume eli laminiitti tarkoittaa tulehdusta hevosen kaviossa martoka-
vion lamellikerroksessa, eli kerroksessa, joka kiinnittää sarveiskavion ka-
violuuhun. Yleisemmin kaviokuume esiintyy hevosen etujaloissa, mutta 
sitä voi esiintyä myös takajaloissa. Vakavissa kaviokuumetapauksissa ka-
vion seinämän ja kavioluun liitokset vaurioituvat niin pahasti, että kavioluu 
alkaa kääntyä ja/tai painua alaspäin kavion sisällä. Kavioluun kääntymisen 
aste voidaan määrittää röntgenkuvalla. Lievemmissä kääntymisissä en-
nuste toipumiselle on hyvä, mutta vakavammissa tapauksissa ennuste on 
usein huono. (Hyyppä ym. 2017, s. 81.; Koponen & Rauman, n.d.) 
 
Kaviokuumeen aiheuttavan tulehduksen syntymekanismit eivät ole vielä 
täysin tunnettuja, mutta nykytutkimusten valossa endokrinopatiset eli 
hormonaaliset kaviokuumeet ovat yleisimpiä. Metabolinen oireyhtymä, 
Cushingin tauti sekä pitkittynyt runsas kortisonilääkitys voivat muun mu-
assa laukaista hormoniperäisen kaviokuumeen. Aiemmin uskottiin, että 
kaviokuumeen yleisimpänä aiheuttajana olisi liian suuri sokerin eli hiilihyd-
raattien tai valkuaisen määrä rehussa. Edellä mainitut sekä pilaantuneet 
rehut ja äkilliset ruokinnanmuutokset altistavat kyllä nimenomaan meta-
boliseen oireyhtymään sairastumiselle, mutta eivät tutkimuksen mukaan 
itsessään aiheuta kaviokuumetta. Metabolinen oireyhtymä, jota esiintyy li-
havilla hevosilla, on yleisin nimeomaan näistä syistä. Hormoniperäisen ka-
viokuumeen jälkeen seuraavaksi yleisin kaviokuumeen muoto on inflam-
matorinen eli tulehduksellinen kaviokuume. Sen aiheuttajana on usein 
koko hevosen elimistöön vaikuttanut raju tulehdustila, joka usein nostat-
taa korkean kuumeen. Tällaisista tulehduksista esimerkiksi keuhkokuume 
tai kohtutulehdus voivat laukaista tulehduksellisen kaviokuumeen. Tämä 
kaviokuumeen muoto on aina akuutti ja usein hyvin runsasoireinen sekä 
aiheuttaa hevoselle todella voimakasta kipua. Harvinaisempia kaviokuu-
meen aiheuttajia ovat esimerkiksi ylirasitus ja tukeutumisontuma. Kavio-
kuume voi myös kroonistua. (Hyyppä ym., 2017, s. 81.; Karikoski, 2012) 
 
Kaviokuumeen oireenkuvaan kuuluu voimakas kipu, jonka seurauksena 
hevonen pyrkii helpottamaan etujalkojen painetta siirtämällä takajalat vat-
san alle, jolloin painopiste siirtyy takaosalle. Lisäksi oireisiin kuuluu 
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voimistunut varvaspulssi sekä liikkumishaluttomuus. Usein hevoset arista-
vat kavion kärkeä, kun sitä puristetaan kaviopihdeillä ja kavio voi olla läm-
min. Lievemmissä tapauksissa hevonen saattaa vain vaihtaa painoa tihe-
ästi jalalta toiselle, sekä ympyrällä kulkeminen ja mäet voivat olla hevoselle 
haastavia. (Hyyppä ym., 2017, s. 81.; Koponen & Rauman, n.d.) 

2.2 Polvikanavan ahtauma 

Polvikanavalla tarkoitetaan hevosen etupolven sisäosaa, jonka rakenne 
koostuu sidekudoskalvoista, joiden sisällä syvä ja pinnallinen koukistaja-
jänne kulkevat samassa jännetupissa. Etupolven luut rajoittavat polvikana-
vaa etupuolelta ja kanavan sisempää ja takapuolta peittävät jännekalvot. 
Polvikanavan tehtävänä on estää etujalkojen jänteiden hankautuminen yh-
teen polven liikkuessa. Polvikanavan ahtaumaksi kutsutaan tilaa, jossa pol-
vikanava jostain syystä tukkeutuu tai ahtautuu niin, että polvikanavan sei-
nämät eivät veny tarpeeksi. Tällöin kanavan sisällä olevat jänteet jäävät 
puristuksiin aiheuttaen hevoselle kipua ja jäykkyyttä. (Ala-Huikku, 2008; 
Suomen Hevostietokeskus ry, n.d.a) 
 
Ahtaumaa esiintyy etenkin hevosilla, joiden etujalat ovat pieniluiset ja sen 
vuoksi polvikanavat ovat rakenteeltaan ahtaat. Perintötekijät vaikuttavat 
jalkojen luiden kokoon, joten rakenteellista polvikanavan ahtaumaa voi-
daan ennaltaehkäistä jalostuksella. Polvikanavaa vaurioittava tapaturma, 
kuten esimerkiksi polven kohdalle osuva isku tai jänteiden yläpäähän koh-
distuva etujalan jännevamma, joka aiheuttaa turvotusta ja paksuuntu-
mista myös polvikanavassa sijaitseviin jännekanaviin, voivat aiheuttaa ah-
taumaa. Myös polven yläpuolelle kasvurajaan, luun takareunaan syntyvä 
rustonpullistuma eli osteokondrooma aiheuttaa polvikanavassa jänteiden 
hankautumista ja ahtaumaa. Rustonpullistuma on helposti havaittavissa 
polven runsaasta täyttymisestä, joka ilmenee yleensä noin 10 cm polven 
yläpuolella jalan ulkosyrjällä luun ja jänteiden välissä. (Ala-Huikku, 2008; 
Suomen Hevostietokeskus ry, n.d.a) 
 
Polvikanavan ahtauma ilmenee harvemmin varsinaisena ontumisena, 
mutta sen sijaan etujalan liikerata usein lyhenee, jolloin hevonen lyö liik-
kuessaan herkemmin takakavioillaan etukavioidensa kannoille, ravissa 
liike on epäpuhdasta ja hevosen laukkaherkkyys lisääntyy, kun hevonen 
kokee ravaamisen epämukavaksi. (Ala-Huikku, 2008; Suomen Hevostieto-
keskus ry, n.d.a) 

2.3 Niveltulehdus ja -rikko 

Niveltulehdukset ja niitä seuraavat nivelrikot ovat nykypäivän harraste- ja 
urheiluhevosille hyvin yleisiä. (Hyyppä ym. 2017, s. 85; Virtanen 2007, s. 
22) 
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2.3.1 Niveltulehdus 

Niveltulehdus tarkoittaa nivelkalvossa ja/tai nivelkapselissa olevaa tuleh-
dusta. Hevosilla erityisesti kavio- ja vuohisnivelet ovat alttiita niveltuleh-
duksille, mutta myös polvien ja kintereen tulehdukset ovat yleisiä. Niveltu-
lehduksen syitä ovat liika rasitus, virheellinen kengitys tai epäsäännölliset 
jalka-asennot. Usein niveltulehdus on seurausta niveleen kohdistuvasta 
vammasta, kuten murtumasta, nyrjähdyksestä tai kovasta iskusta. Myös 
nivelen ulkoiset bakteeritulehdukset, epästeriilit nivelinjektiot, allergiat ja 
virheellinen ruokinta altistavat niveltulehdukselle. Niveltulehduksen oi-
reita ovat mm. nivelen täyttyminen (nivelnesteen kertyminen nivelen alu-
eelle), nivelkalvon paksuuntuminen, lämpö nivelessä, nivelen taivutusar-
kuus sekä ontuma. Lievemmissä tapauksissa hevosen liikeradat saattavat 
vain pienentyä ja askel lyhentyä. Niveltulehduksia hoidetaan rasituksen 
määrää vähentämällä ja lievemmissä tapauksissa nivelten kylmäys sekä li-
nimenttien ja lämpökääreiden käyttö usein riittää. Tulehduskipulääkkeillä 
ja injektoitavilla lääkkeillä, kuten kortisonilla ja hyaluronihapolla, voidaan 
myös nopeuttaa tulehduksen paranemista. Pääasia niveltulehduksen hoi-
dossa on, että se huomataan varhaisessa vaiheessa ja hoidetaan nopeasti, 
jotta peruuttamattomia rustovaurioita ja nivelrikkoa ei pääsisi syntymään. 
(Penttinen, 2017, s. 181-182; Niemelä, 2010; Hyyppä ym., 2017, s. 85.; Vir-
tanen, 2017, s. 22-23) 

2.3.2 Nivelrikko 

Niveltulehdus on joko rasitusperäinen tai tulehduksen aiheuttama ja ai-
heuttaa nivelrikkoa. Nivelrikko tarkoittaa luustomuutoksia, jotka ovat syn-
tyneet rasituksen, trauman tai toistuvien mikrotraumojen, nivelen epäva-
kauden tai edellä mainitun kroonistuneen niveltulehduksen seurauksena. 
Nämä luustomuutokset voidaan todeta röntgenkuvilla. Myös rustovauriot 
liittyvät hyvin usein nivelrikkoon. Luustomuutokset nivelrikossa ovat usein 
nivelpintojen rappeutuminen, nivelruston alaisen luun tiheytymä sekä uu-
disluun, kuten luupiikkien ja luukystien muodostuminen nivelen reunoille. 
Niveleen voi muodostua myös irtopaloja. Nivelrikon seurauksena synty-
neet rustovauriot eivät ole korjattavissa, sillä eläinlääketiede ei tunne sii-
hen vielä keinoja. Nivelrikon hoidossa keskitytään taudin etenemisen hi-
dastamiseen ja oireiden lievitykseen. Nivelrikkoa voidaan hoitaa myös sa-
moilla lääkityksillä kuin niveltulehduksia. Ainoa keino irtopalojen poistoon 
on kuitenkin nivelen tähystysleikkaus. (Penttinen, 2017, s. 181-182; 
Hyyppä ym., 2017, s. 85; Niemelä, 2010; Virtanen, 2007, s. 22) 

2.4 Sädeluuontuma 

Sädeluuontuma on hevosen etujalkojen sairaus, jossa jalan sädeluu, säde-
luun ja syvän koukistajajänteen välissä oleva limapussi sekä muut säde-
luuta ympäröivät kudokset, kuten jänteet ja nivelsiteet ovat vaurioituneet 
kroonisesti. Pelkän sädeluun vaurioita taas pidetään erillisenä tilana. 
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Sädeluuontuman ensioireita ovat sädeluun alueella esiintyvästä kivusta 
johtuva lievä ontuminen, joka usein pahenee hiljalleen sairauden ede-
tessä. Voimakkaimmillaan ontumista esiintyy yleensä suurta rasitusta seu-
raavana päivänä ja kovalla alustalla. Kipua voi esiintyä molemmissa etuja-
loissa mutta sen määrä vaihtelee. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että hevo-
nen ontuu etujalkojaan eri aikoihin. Sädeluuontumainen hevonen usein 
myös pyrkii pienentämään etukavioiden kannalle kohdistuvaa rasitusta ja 
painetta astumalla enemmän kavion kärjellä, mikä on helposti havaitta-
vissa kengän kärkiosan nopeampana kulumisena. Sädeluun ja sitä ympä-
röivien kudosten vaurioituminen aiheuttaa ontumisen lisäksi usein myös 
liikkuvuusmuutoksia vuohisen alueelle, mikä taas aiheuttaa liikkeen jäykis-
tymistä. Kavion ja kavionivelen sisäiset muutokset, kuten sädeluun hauras-
tuminen, verisuonikanavien suurentuminen ja sädeluun pinnan ohentumi-
nen voidaan todeta magneetti- ja röntgenkuvilla. (Blunden, Dyson, Murray 
& Schramme, 2006, s. 55-57; Hyyppä ym., 2017, s. 84; Niemelä, 2010; Rij-
kenhuizen, 2006, s. 82-87) 
 
Sädeluuontumalle ei ole yksiselitteistä ja selkeää syntysyytä. On kuitenkin 
havaittu, että muun muassa pystyt vuohiset, pienet kaviot ja ahtaat kavion 
kannat altistavat sädeluuontumalle. Nämä ovat periytyviä rakenneominai-
suuksia, joita voidaan ehkäistä jalostusvalinnoilla. Myös kavion kannalta 
liian matala kengitys ja syvän koukistajajänteen vauriot aiheuttavat sen, 
että hevonen astuu herkemmin kavion kanta edellä maahan. Tällöin iskut 
kohdistuvat voimakkaammin juuri sädeluuhun. (Blunden ym., 2006, s. 55-
61; Hyyppä ym., 2017, s. 84; Niemelä, 2010; Rijkenhuizen, 2006, s. 82-87) 
 
Sädeluuontuman aiheuttamia kavion ja kavionivelen muutoksia ei pystytä 
parantamaan tai korjaamaan, vaan hoidossa ensisijaisena tavoitteena on 
oireiden lievitys ja sairauden etenemisen hidastaminen. Hoitona käytetään 
ensisijaisesti rasituksen akuuttia vähentämistä, kengitysmuutoksia ja tu-
lehduskipulääkitystä. Oikeanlainen kengitys vähentää merkittävästi säde-
luuhun kohdistuvaa rasitusta. Sädeluuontumaisen hevosen kengityksessä 
varvasakseli pyritään pitämään suorassa tai vaihtoehtoisesti liian matala-
kantaisilla hevosilla korotetaan kengän kantoja. Sädeluuontumaa hoide-
taan myös kortisoni-, glykosaminoglykaani- ja hyaluronihappoinjektioilla, 
jotka kohdistetaan suoraan kavioniveleen ja sädeluun alueelle. Luusto-
muutoksia voidaan pyrkiä vähentämään suonensisäisesti annettavalla ti-
ludronihapolla sekä verenkiertoa parantavilla lääkkeillä. (Hyyppä ym., 
2017, s. 84; Niemelä, 2010; Rijkenhuizen, 2006, s. 85-87) 

2.5 Nivelruston kasvuhäiriö eli osteokondroosi 

Osteokondroosi tarkoittaa rustonsisäisen luutumisen häiriötä, jota esiintyy 
kasvavien nivelten luu- ja rustokudoksessa. Normaalissa luutumisessa tu-
kirangan rustoiset osat luutuvat vaiheittain, kunnes rusto lopuksi kalkkeu-
tuu ja luutuminen pysähtyy. Loppuun luutuneeseen niveleen muodostuu 
ohut rusto ja vahva, tiheä luu. Osteokondroosissa tämä normaali luutumi-
nen häiriintyy, kun luuytimen verisuoniston muodostumisessa tapahtuu 
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muutoksia, minkä seurauksena hiussuonet eivät pääse läpäisemään rustoa 
ja rustosolut jäävät kalkkeutumatta. Tällöin nivelten rusto muodostuu pak-
suksi ja se saattaa osin jopa kuolioitua, jolloin luuhun voi muodostua hau-
rastumia ja onkaloita eli luukystia sekä niin sanottuja irtopaloja. Irtopalat 
ovat ruston tai luun kappaleita, jotka irtoavat isommasta nivelkudoksesta 
ja jäävät nivelen sisälle. Sairaus voi aiheuttaa myös nivelrikkoa. Osteokond-
roosimuutokset esiintyvät yleisimmin vuohisnivelissä, takapolvissa sekä 
kintereissä, mutta sitä voi esiintyä kaikissa hevosen nivelissä. (Ala-Huikku, 
n.d.; Back, 2012, s. 6-7, 12-16; Carlson, Ekman & Ytrehus, 2007, s. 429-431; 
Suontama, 2011, s. 8-9) 
 
Eläinlääketiede ei vielä tunne täysin kaikkia osteokondroosin syntysyitä, 
mutta on havaittu, että se on selkeästi perinnöllinen sairaus. Sairaus on 
erityisen yleinen isoille, nopeasti kasvaville varsoille ja nuorille hevosille. 
Osteokondroosia voidaan siis ennaltaehkäistä jalostusvalinnoilla, mutta 
myös varsa-ajan kasvuolosuhteilla, kuten ruokinnalla ja sopivalla liikunnan 
määrällä on suuri merkitys sairauden ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi kulu-
tukseen nähden liian energiapitoinen ruokinta ja vähäinen liikunta altista-
vat kasvuhäiriöille. Myös kasvuvaiheessa sattuvat niveliin kohdistuvat ta-
paturmat altistavat osteokondroosille. (Ala-Huikku, n.d.; Back, 2012, s. 8-
12; Carlson ym., 2007, s. 435-441; Suontama, 2011, s. 9-11) 
 
Osteokondroosin oireet vaihtelevat voimakkaasti rustokudosmuutosten 
esiintymispaikan ja tyypin mukaan. Hevonen voi myös pysyä koko elä-
mänsä täysin oireettomana ja muutokset voidaan havaita vain röntgenku-
villa. Sairaus voi ilmetä jo alle puolen vuoden ikäisillä varsoilla nivelten 
täyttymisenä, liikkeen jäykkyytenä ja vakavammassa tapauksessa ma-
kuulta ylösnousemisen vaikeutena. Valmennuksessa olevien vanhempien 
hevosten osteokondroosi oireilee myös nivelten täyttymisenä, liikkeen 
heikkoutena ja epäpuhtautena sekä laukkaherkkyyden lisääntymisenä ra-
vihevosilla. Vakavimmillaan sairaus voi aiheuttaa voimakkaita muutoksia 
kaularankaan, jolloin muutokset alkavat painaa selkäydintä. Tilaa kutsu-
taan Wobblerin syndroomaksi, joka ilmenee muun muassa kaatumisina, 
takapään heikkoutena sekä muina hermosto-oireina. (Ala-Huikku, n.d.; 
Back, 2012, s. 17; Carlson ym., 2007, s. 434; Suontama, 2011, s. 12-14) 
 
Osteokondroosin hoito määräytyy oireiden mukaan. Oireettomia irtopala-
potilaita ei tarvitse hoitaa välttämättä ollenkaan. Lievissä tapauksissa 
akuutti rasituksen vähentäminen, nivelten kylmäys ja paikalliset nivelinjek-
tiot riittävät. Irtopalat voidaan myös poistaa kirurgisesti tähystysleikkauk-
sella. Vakaviin tapauksiin, kuten osteokondroosista syntyneeseen nivelrik-
koon tai Wobblerin syndroomaan ei ole parannuskeinoja. Jälkimmäisen oi-
reet ovat usein niin voimakkaita ja ennuste niin huono, että hevonen jou-
dutaan lopettamaan. (Ala-Huikku n.d.; Back, 2012, s. 17-20; Suontama, 
2011, s. 14-15) 

3 HEVOSTEN YLEISIMMÄT TUKI- JA LIIKUNTAELINVAMMAT 
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Vammat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: rasituksesta aiheutuneisiin 
ja tapaturmaisesti ulkopuolisen tekijän aiheuttamiin vammoihin. Vammat 
kohdistuvat erityisesti lihaksistoon, jänteisiin ja luustoon. 
 
Yleisimpiä rasitusperäisiä vammoja ovat erilaiset lihasjäykkyydet ja -tuleh-
dukset, kudosten ja jänteiden revähdykset, venähdykset sekä tärähtelystä 
aiheutuneet mikrorepeämät kudoksessa. Ulkoisen tekijän, usein tapatur-
man, seurauksena esiintyvät yleisimmät vammat ovat syvän ja pinnallisen 
koukistajajänteen yläosan revähdykset, hankosidevammat, luunmurtu-
mat, haavat ja kaviopaiseet. (Hyyppä ym., 2017, s. ; Suomen hevostieto-
keskus ry, n.d.b) 

3.1 Kudosten revähdykset, venähdykset ja mikrorepeämät 

Urheiluhevosilla esiintyy lihaskudoksen vaurioita. Yllättävät liikkeet ja liian 
raskas liikunta altistavat lihaskudoksen vaurioille. Lisäksi lihaskudoksen re-
vähdyksille, venähdyksille ja repeämille altistavat kylmät lämpötilat, hei-
kentynyt verenkierto, vääränlainen tai riittämätön lämmittely ja lihaksen 
väsyminen. Hevosen lihaskudosvauriot ovat useimmiten etujalkojen, taka-
jalkojen tai selän lihaksistossa. Kuitenkin lihassairauksia, esimerkiksi 
myopatiaa, diagnosoidaan varsinaisia lihasvaurioita enemmän. Eläinlää-
käri voi paikantaa vaurioitunen kohdan lihaksesta ultraäänilaitteella ja tä-
män lisäksi palpaatio käsin voi auttaa vauriokohdan paikannusta. Useim-
miten kuitenkin revähdys aiheuttaa kipua vain hevosen liikkuessa. Lihasku-
doksen vauriot oireilevat esimerkiksi yleisenä haluttomuutena liikkua, liik-
keen jäykkyytenä, ontumisena tai yleisen suorituskyvyn heikentymänä. Li-
haskudosvaurioita hoidetaan levolla ja kipulääkityksellä. Lisävaihtoehtoina 
voidaan hyödyntää venytysharjoituksia, hierontaa sekä muita tukihoitoja, 
kuten ultraääniterapiaa tai NCS-kylmähoitoa. (Larson, 2017) 

3.2 Lihasjäykkyydet ja -tulehdukset 

Hevosen suuri tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluva lihaksisto on suunniteltu 
pitkäaikaista ja kovaakin rasitusta kestäväksi. Hevosenkin lihaksiston kes-
tävyydellä on kuitenkin rajansa ja etenkin heikkolihaksistoisemmille hevo-
sille erilaiset rasitusperäiset lihasjäykkyydet ja -tulehdukset ovat yleisim-
piä. Lihasongelmia syntyy useimmiten silloin, kun hevosen lihaksistoa rasi-
tetaan liikaa sen lihaskuntoon nähden. (Hyyppä ym., 2017, s. ; Suomen he-
vostietokeskus ry, n.d.b) 

3.2.1 Lihasjäykkyys 

Lihasjäykkyys johtuu yleisesti lihaksen verenkierto-ongelmista. Kun hevo-
nen jännittää erinäisistä syistä esimerkiksi selkä- tai reisilihaksiaan liikaa, 
veri ei kierrä lihaksessa kunnolla, jolloin veren mukana kulkevaa happea ei 
pääse tarpeeksi lihakseen. Tämän seurauksena maitohappojen määrä 
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lihaksessa kasvaa liian korkeaksi, mikä taas aiheuttaa lihaksen kipeytymi-
sen. (Argüelles, Häyrinen & Tapio, 2018; Hyyppä ym., 2017, s. ) 
 
Lihasten jännittämisen syynä voivat olla muun muassa hevosen arka 
luonne, hevosen kokema stressi, liukkaalla pohjalla tasapainottelu tai epä-
sopivat varusteet. Lihasjännityksestä seuraavien lihasjumien ja kipeytymi-
sen oireita ovat liikkeen jäykkyys ja epäpuhtaus, suoristuskyvyn lasku, run-
sas hikoilu liikunnan jälkeen, lisääntynyt lihasten lämmittelyn tarve ennen 
varsinaista liikuntasuoritusta, lihasten kosketusarkuus sekä veren kohon-
neet lihasarvot. (Argüelles ym., 2018; Hyyppä ym., 2017, s. ) 
 
Lihasjännitystä ja -jumeja hoidetaan pääasiassa rasitusta vähentämällä esi-
merkiksi muutaman viikon käyntiliikuntajaksolla. Myös hevoshieronta ja 
muunlainen lihashuolto, joka kiihdyttää lihasten verenkiertoa ja aineen-
vaihduntaa auttavat lihaksia rentoutumaan ja laukaisemaan jännitystä. Li-
hasjäykkyyttä ja lihasten kipeytymistä voidaan ennaltaehkäistä oikeanlai-
sella kengityksellä ja kaviotasapainolla, sopivilla valmennuspohjilla, käyttä-
mällä valmennuksessa sopivia varusteita, rasittamalla hevosta sopivasti 
sen lihaskuntoon nähden sekä vähentämällä mahdollisia stressitekijöitä 
hevosen elinolosuhteista. (Argüelles ym., 2018; Hyyppä ym., 2017, s. ) 

3.2.2 Lihastulehdus 

Tulehdus tarkoittaa elimistön reaktiota biologiseen, fysiologiseen tai kemi-
alliseen vaurioon kudoksessa. Tulehduksessa vaurioituneessa kudoksessa 
muun muassa tulehdussolujen eli makrofagien ja leukosyyttien määrä, ve-
renvirtaus ja verisuonten seinämien läpäisevyys kasvaa ja kudoksessa 
käynnistyy monia immunologisia mekanismeja, jotka pyrkivät paranta-
maan tulehduksen ja suojelemaan kudosta. Kun lihakseen kohdistuu 
trauma, kuten kova isku, venähdys tai revähdys, lihasta rasitetaan liikaa tai 
hevosta liikutetaan yksipuolisesti, syntyy lihakseen kudosvaurio, mikä joh-
taa tulehduksen syntymiseen. (Duodecim Terveyskirjasto, 2017; Mykkä-
nen & Niinistö, 2017) 
 
Rasitusperäisiä tulehduksia kutsutaan inflammaatioiksi. Hevonen voi 
saada myös bakteeriperäisen lihastulehduksen, jolloin bakteeri on päässyt 
lihakseen esimerkiksi haavan tai verenkierron kautta. Tällaisia tulehduksia 
kutsutaan tartuntatulehduksiksi. (Duodecim Terveyskirjasto, 2017; Mykkä-
nen & Niinistö, 2017) 
 
Hevosille voi syntyä tulehduksia myös virheellisestä ruokinnasta ja siitä ai-
heutuvista sairauksista kuten lannehalvauksesta. Myös perinnölliset sai-
raudet, kuten lihasten hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö PSSM1 voivat 
aiheuttaa lihastulehduksia. Lihastulehduksen oireita ovat kipu, lihaksen 
kuumotus ja turvotus. Oireina ovat myös tulehdussolujen määrän kasvu 
veressä ja niiden kertyminen tulehdusalueelle. (Duodecim Terveyskirjasto, 
2017; Mykkänen & Niinistö, 2017) 
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3.3 Jännevammat  

Jänteet ovat tukikudosta, jonka vahvuus perustuu soluvälitilan ominai-
suuksiin. Useimmiten jännevammat johtuvatkin ylirasituksesta, mikä ai-
heuttaa vaurioita jänteisiin. (Gillis, 2014, s. 399; Nieminen, 2012, s. 6; 
Smith, 2008, s. 475) 
 
Vammat ja vauriot jänteissä ja niiden alueilla ovat urheiluhevosilla erittäin 
yleisiä. Jännevamma, kuten useat jalkojen alueen pehmytkudosvammat, 
ilmentyvät usein vauriokohdan turvotuksena, kuumotuksena ja puristusar-
kuutena. Vamman sekä sen vaikeusasteen arvioi ja toteaa eläinlääkäri pal-
paatiolla ja ultraäänilaitteen avulla. Ultralla jännevamma voidaan kuiten-
kin todeta vasta muutaman päivän kuluttua tapaturmasta, sillä verenvuoto 
jänteiden alueella usein haittaa ultraäänikuvausta. Jännevammat näkyvät 
useissa tapauksessa loukkaantuneen jalan ontumisena. Ontuman määrä 
tosin ei ole verrannollinen vaurion määrään, vaan se kuvaa ennemminkin 
vauriokohdan tulehdusastetta. (Gillis, 2014, s. 399; Nieminen, 2012, s. 7; 
Smith, 2008, s. 475-488) 
 
Jänteiden vauriot johtuvat useimmiten yksipuolisesta kuormituksesta, jo-
ka aiheutuu laukasta tai hyppäämisestä. Jänteet vaurioituvat useiden kuor-
mittavien rasituskertojen seurauksena, jolloin jänne ylirasittuu. Jännevam-
mat harvemmin aiheutuvat vain yksittäisen tapahtuman aikana, mutta 
myös tapaturmat altistavat jännevammoille. (Gillis, 2014, s. 399; Niemi-
nen, 2012, s. 6; Smith, 2008, s. 475) 
 
Jännevammojen hoidossa ensiapu on ensisijaisen tärkeää. Mitä nopeam-
min vaurioituneen jänteen hoito aloitetaan, sitä parempi on vamman pa-
ranemisennuste. Jännevammoja hoidetaan pääasiassa kipulääkkeillä, kyl-
mäterapialla ja levolla. Vamman vakavuudesta riippuen toipumisaikana 
hevonen pidetään joko täysin karsinalevossa tai sille tarjotaan kevyttä 
käyntiliikuntaa. (Nieminen, 2012, s. 7-8, Smith, 2008, s. 489-499) 
 
Jännevamman paranemisennusteeseen vaikuttaa vamman vaikeusasteen 
lisäksi hevosen historia, nykyinen käyttötarkoitus, ikä, terveys sekä vam-
man hoitotapa ja -muoto. Jännevammoilla on usein suuri todennäköisyys 
uusiutua ja jännevammoista kärsineet hevoset palautuvat takaisin urhei-
lukäyttöön vaihtelevasti. Jänteiden aineenvaihdunta on hidasta ja vaurion 
korjaantuminen edellyttää 8-14 kuukautta ennen kuin jänteen alkuperäi-
nen vahvuus on täysin palautunut. (Gillis, 2014, s. 399; Nieminen, 2012, s. 
7-8) 

3.3.1 Ojentaja- ja koukistajajänteen vammat 

Hevosen jaloissa kulkee proksimaalisesti ojentajajänteet sekä palmaari -ja 
plantaaripuolella syvät ja pinnalliset koukistajajänteet. Erityisesti pinnalli-
sen koukistajajänteen distaali- eli etäisemmän osan vammat ovat verrat-
tain tavallisia urheiluhevosilla. Pinnallisen koukistajajänteen vammat 
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esiintyvät yleisemmin etusäären keskiosassa ja todella harvoin takaja-
loissa. Pinnallisen koukistajajänteen vamma näkyy usein jänteen jousimai-
sena kaartumisena sääriluusta taaksepäin ja vamma voi näkyä myös turvo-
tuksena vuohiskuopassa. Syvän koukistajajänteen vamma on harvinai-
sempi, se esiintyy usein jännetupessa. (Gillis, 2014, s. 399-402; Nieminen, 
2012, s. 6-7; Smith, 2008, s. 484, 488)  
 
Koukistajajänteiden hoito vaatii ojentajajänteitä enemmän huomiota ja 
kärsivällisyyttä. Ojentajajänteet kantavat vähemmän painoa kuin koukista-
jajänteet, joten ojentajajänteiden vammoilla on tyypillisesti hyvä hoito-
vaste konservatiiviseen hoitoon. (Gillis, 2014; Nieminen, 2012, s. 6-7; 
Smith, 2008, s. 489-499) 

3.3.2 Hankosidevammat 

Hankoside on jännemäinen tukikudosrakenne, joka koostuu myös lihasku-
doksesta. Se on osa hevosen jalkojen tukirakennetta, joka estää ylitaivu-
tusta hevosen liikkuessa. Hankoside kestää vähemmän rasitusta kuin mo-
net muut pehmytkudokset. Hankositeen vaurio syntyy, jos siihen kohdis-
tuva kerralla tapahtuva venytys on yli kuusi prosenttia (6 %). Oikeanlaisilla 
harjoituksilla voidaan pyrkiä vahvistamaan hankosidettä kestämään enem-
män rasitusta. On olemassa tutkimusnäyttöä, että kilpahevosten hankosi-
teet ovat vahvempia ja kestävämpiä kuin karsinalevossa olleiden kestäen 
enemmän rasitusta ennen vaurion syntymistä. (Arthur, Dyson & Scott, 
1995; Gillis, 2014, s. 406-408) 
 
Urheiluhevoset ovat kuitenkin melko alttiita hankosidevammoille. Vam-
mat esiintyvät useimmiten jollakin seuraavista alueista: hankositeen prok-
simaalialueella eli jänteen yläosassa, keskiosassa tai hankositeen haa-
roissa. Hankosidevamman paranemisennuste on hevoskohtainen, koska 
vamman vaikeusaste ei itsessään suoraan määritä ennustetta tai hevosen 
palautumista urheilukäyttöön. (Peters, 2015, s. 838) 
 
Tyypillisesti hankosidevammoja esiintyy ravihevosilla sekä matka- ja kou-
luratsastuskäytössä olevilla hevosilla. Hankosidevamman tyypillisiä oireita 
ovat jännevamman tavoin kipu, kuumotus ja turvotus hankositeen alu-
eella. Oireet ilmenevät usein hieman varsinaista vamman muodostumis-
ajankohtaa myöhemmin, muutamien päivien kuluessa. (Gillis, 2014, s. 406-
408) 
 
Kuten muiden jännevammojen hoito, myös hankosidevammojen parane-
minen edellyttää tarkkaa ja kärsivällistä hoitoa. Monet pitävätkin kyseisiä 
vammoja sekä eläinlääkärin että omistajan kannalta turhauttavina, sillä pa-
ranemisennuste määrittyy vasta hoitovasteen myötä. (Nieminen, 2012, s. 
7-8) 
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3.4 Luunmurtumat 

Hevosilla tavattavat luunmurtumat ovat lähes aina vakavia. Ne syntyvät 
hetkellisestä luuhun kohdistuvasta ylikuormitustilasta. Se voi olla seu-
rausta alueelle kohdistuvasta rasituksesta tai seuraus onnettomuustilan-
teessa. Pitkissä luissa, kuten esimerkiksi etujalan humeruksessa eli olka-
luussa, tavattavat luunmurtumat ovat yleisimmin seurausta toistuvasta, 
samalle alueelle kohdistuneesta rasituksesta. Vamma-alueella vaurio on 
useimmiten rustonalaisessa luussa. Luunmurtuma altistaa vaurioituneen 
alueen nivelrikolle, joka taas myöhemmin vaikuttaa hevosen suoritusky-
kyyn ja heikentää paluuta aiempaan käyttötarkoitukseen. (Wulster, 2018) 
 
Ontuman määrä riippuu usein siitä, minkä verran luun on tarkoitus kantaa 
hevosen painoa sen liikkuessa. Eläinlääkäri diagnosoi luunmurtuman rönt-
genkuvien perusteella. Luussa tapahtuu jatkuvasti muokkautumis- ja uu-
distumismuutoksia. Näitä luun stressiin vastaavia mukautuvia muutoksia 
saattaa olla hankala eritellä patologisesta tilanteesta. Vakavien ja vaikei-
den luunmurtumien sekä luiden pirstaloitumisen kohdalla valitettavasti 
ennuste on erittäin huono ja eläinlääkäri usein päätyy tällaisissa tapauk-
sissa hevosen eutanasiaan. (Wulster, 2018) 

3.5 Haavat ja kaviopaiseet 

Hevosen kavio jaetaan kavioseinään, kavionpohjaan ja säteeseen. Lisäksi 
kavion rakenteeseen lasketaan kavion rustorakenteet ja syvät koukistaja-
jänteet. Kavion infektiot eli tartuntatulehdukset, kuten kaviopaiseet ja 
haavat, ovat vakavia. Kavio suojaa ulkoisilta tekijöiltä, kuten iskuilta ja bak-
teereilta, mutta suojaavan rakenteensa lisäksi kavio kantaa hevosen pai-
non ja vaimentaa jalkaan kohdistuvia iskuja hevosen liikkuessa. Kavioter-
veys ja vahva kavion rakenne ovat edellytys hevosen hyvälle suoritusky-
vylle. (Wulster, 2018) 
 
Hevosten kaviopaiseet tunnistetaan yleensä äkillisestä ja voimakkaasta on-
tumisesta. Syy oireen takana on kavion keratiinikerrosten väliin keräänty-
nyt kudosneste ja tulehdussolut.  Kaviopaiseen yleisin syy on kavionpohjan 
pistohaava, jota pitkin bakteerit voivat päästä kavioluuhun asti ja aiheuttaa 
tulehduksen. Esimerkiksi kengitysnaulan päälle astumisesta aiheutunut 
pistohaava voi olla kuitenkin niin pieni, että sitä on vaikea erottaa silmä-
määräisesti kavionpohjasta. Ontuman voimakkuus saattaa hevosten välillä 
vaihdella. Osa hevosista ei varaa painoa ollenkaan oireilevalle jalalle ja osa 
taas ontuu oireilevaa jalkaa vähemmän.  Ontuman lisäksi kavio saattaa olla 
lämmin ja kavionivelestä voidaan kädellä tuntea kaviopulssi. Pidempiaikai-
nen kaviopaise saattaa ilmetä myös pehmytkudoksen turvotuksena. Kavio-
paiseiden hoito-ohjeet vaihtelevat ja usein eläinlääkärin ja kengittäjän nä-
kemys hoitomuodosta on erilainen. Kun kavionpohjasta löydetään aukko, 
käytävää voidaan seurata käyttämällä kavioveistä ja näin puhkaista paise 
kavion sisältä.  (West, 2018) 
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4 NCS-HUIPPUKYLMÄHOIDON JA MATALATEHOISEN LASERTERAPIAN 
VERTAILU HOITOMUOTONA 

Toimintatapa ja tavoitevaikutus matalatehoisella laserterapialla ja NCS-
huippukylmähoidolla on loppujen lopuksi sama. Molemmilla hoidoilla py-
ritään vaikuttamaan elimistön soluaineenvaihduntaan ja sitä kautta solu-
jen ja kudoksen uusiutumiseen. Mekaaniset toimintaperiaatteet kuitenkin 
eroavat toisistaan. 

4.1 NCS-huippukylmähoito 

Neuro Cryo Stimulation (NCS) huippukylmähoitolaitteissa käytetään puh-
dasta hiilidioksidia (CO2), joka on luonnossa esiintyvä palamaton ja myrky-
tön kaasu. Korkeina pitoisuuksina sen hengittäminen on kuitenkin haital-
lista. NCS-huippukylmähoitolaitteesta tulee hiilidioksidinen kuiva mikroki-
desuihku, jonka lämpötila on -78,5 celsiusta. Mikrokidesuihkun avulla 
hoito paikallistetaan pistemäisesti hoidettavaan kohtaan, esim. lihakseen, 
jänteeseen tai niveleen. Hoitomuoto on Suomessa uusi verrattuna muihin 
perinteisempiin hoitoihin, kuten esimerkiksi matalatehoiseen laserterapi-
aan, akupunktioon sekä TNS- eli transkutaaniseen hermostimulaatiohoi-
toon. (Cryonic Medical Finland, 2016) 
 
NCS-huippukylmähoito perustuu mikrokidesuihkun aiheuttamaan ihon 
pintakerroksen erittäin nopeaan jäähtymiseen, suihkun värähtelyyn sekä 
paineeseen, joka aiheuttaa elimistössä thermoshokin (engl. thermal 
shock). Thermoshokki vaikuttaa ihon pintakerroksen hermoreseptoreiden 
kautta, jolloin thermoshokki mm. lievittää tehokkaasti kipua, laukaisee li-
hasten jännitystä, rentouttaa lihaskalvoja, kiihdyttää solujen aineenvaih-
duntaa, vähentää nestettä ja turvotusta kudoksissa sekä edistää kehon 
luontaista paranemista. Hiilidioksidi myös vähentää bakteerien muodostu-
mista, joten sitä voidaan käyttää esim. märkivienkin haavojen paranemi-
sen edistämiseksi. (Cryonic Medical Finland, 2016) 
 
Ihmisillä huippukylmähoitoa on käytetty Japanissa jo 70-luvulla reumapo-
tilailla ja sen kehittäjänä pidetään tohtori Yamauchia. 1980-luvulla hoito-
muoto levisi Eurooppaan ja vuonna 1984 saksalainen professori Reinhard 
Fricke alkoi käyttää sitä reuman ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
hoidossa. Hevosilla huippukylmähoitoja on käytetty noin 20 vuotta ja hoi-
tomuoto on ollut hevosilla erittäin suosittua etenkin Ranskassa. Cryonic 
Medical SAS on Ranskassa vuonna 2012 perustettu yritys, joka valmistaa ja 
myy NCS-huippukylmähoitolaitteita; Cryo+ -huippukylmähoitolaite, jota 
käytetään pääsääntöisesti vain ihmisille sekä helpommin liikuteltava Cryo 
One -huippukylmähoitolaite, jota käytetään mm. hevosille ja koirille. Opin-
näytetyössä käsiteltävän asiakaskyselyn julkaisun jälkeen Cryonic Medical 
Finland on aloittanut myös pienen ja kevyen CryoScreen -laitteen maahan-
tuonnin ja myynnin. Laitteessa on muun muassa integroitu lämpökamera 
sekä laitteeseen on olemassa erilaisia suuttimia. Erilaisilla suuttimilla iholle 
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kohdistuvan paineen määrää voidaan säädellä. (Cryonic Medical Finland, 
2019a, 2019b) 
 
Cryonic Medical Finland toimii Suomessa laitteiden maahantuojana ja jäl-
leenmyyjänä ja toimii myös tämän opinnäytetyön tilaajana. Hevosilla NCS-
huippukylmähoitoa on käytetty mm. palauttavassa lihashuollossa, ennal-
taehkäisemään revähdyksiä ja verenpurkaumia sekä kaviokuumeen ja han-
kosidevamman hoidossa. (Cryonic Medical Finland, 2016) 

4.2 Matalatehoinen laserterapia 

Low Level Laser Therapy eli matalatehoinen laserterapia on hevosmaail-
massa jo melko tunnettu ja paljon käytetty hoitomuoto hevosten tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ja vammojen hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä. 
Sana laser on lyhenne, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista "light 
amplification by the stimulated emission of radiation" ja suomeksi tämä 
tarkoittaa stimuloidulla emissiolla vahvistettua valonsäteilyä. Laser eroaa 
tavallisesta valosta siten, että sen valoaallot ovat samaa aallonpituutta, ne 
ovat samassa vaiheessa, niiden värähtely on samansuuntaista sekä laserin 
valokeila on kapea. Tavallisessa valossa valoaallot hajaantuvat satunnaisiin 
suuntiin ja ne ovat satunnaisissa vaiheissa. Laserilla voidaan siis ominai-
suuksiensa vuoksi kohdistaa suuri määrä energiaa pienelle alueelle lyhyellä 
aikavälillä. (Hamilo, 2010; Ryan & Smith, 2007, s. 295-296) 
 
Lasersäteilyä on kahdenlaista, suuritehoista ja matalatehoista. Suuritehoi-
sella lasersäteilyllä voidaan leikata, sulattaa ja höyrystää ja sitä käytetään-
kin kirurgiassa muun muassa veren hyydyttämiseen sekä kudosten poista-
miseen. Matalatehoisella lasersäteilyllä taas on biostimuloivia ominaisuuk-
sia, eli se edistää solutoimintoja aiheuttaen soluissa fotokemiallisia reakti-
oita. Nämä fotokemialliset reaktiot auttavat soluja uusiutumaan niin lihak-
sistossa, luustossa kuin jänteissäkin sekä muun muassa edistävät haavojen 
paranemista. (Hode, n.d.; Kukko, 2012, s. 10-11; Ryan & Smith, 2007, s. 
295-296) 

4.3 Hoitomenetelmien vertailu 

Yhdistelmähoitoa kryoterapialla ja matalatehoisella laserterapialla on sel-
vitetty lääketieteellisissä julkaisuissa. NCS-huippukylmähoidon toiminta-
mekanismin aikaansaamat reaktiot ovat lähes täysin samankaltaisia kuin 
perinteisemmällä kryoterapialla eli kylmähoidolla. Perinteisellä kylmähoi-
dolla tarkoitetaan esimerkiksi hevosen jalkojen kylmällä vedellä, jääpala-
pusseilla tai lumella kylmentämistä. Perinteisestä kryoterapiasta puuttuu 
kuitenkin muun muassa NCS-huippukylmähoidossa iholla tuleva hiilidiok-
sidisuihkun paineen vaikutus. Kryoterapia on hoitomuotona monivaikut-
teinen: hoidon alussa se lisää vasokonstriktiota eli verisuonten supistu-
mista, myöhemmin edistää vasodilaatiota eli päinvastaisesti verisuonten 
laajentumista. Vasodilaatio alkaa muutamien minuuttien kuluttua hoidon 
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aloittamisesta ja jatkuu myös muutaman tunnin hoidon lopettamisen jäl-
keen. Kun verenkierto näin ollen vilkastuu, se lisää kudosten hapensaantia. 
Vilkastunut aineenvaihdunta alentaa maitohapon ja histamiinin pitoisuuk-
sia kudoksissa. Lisäksi angiotensiinin määrä kudoksissa nousee. Kaikki 
edellä mainitut mekanismit lievittävät kipua. (Lewandowska, Lulinska-Kuk-
lik, Moska, Radziminska, Straczynska, Weber-Rajek, 2016, s. 88) 
 
Matalatehoisessa laserterapiahoidossa kivunlievitys perustuu mitokondri-
oiden aineenvaihdunnan tehostamiseen, turvotuksen laskuun ja tulehdus-
ten hillitsemiseen. Lisäksi vaikutus perustuu lisääntyneeseen endorfiinien 
tuotantoon ja primaaristen hermopäätteiden hyperpolarisaatioon. (Le-
wandowska ym., 2016, s. 88) 
 
Radziminskan tutkimusryhmä tutki laser- ja kryoterapian vaikutusta lihas-
vamman hoidossa. Tutkimusryhmä perustui 40 polven nivelrikosta kärsi-
vään ihmispotilaaseen. Tutkimusasetelmassa ryhmä jaettiin puoliksi: 20 
potilasta sai matalatehoista laserhoitoa ja loput kryoterapiahoitoa. Tulok-
set osoittivat sekä kryoterapian että laserhoidon alentavan nivelrikkoalu-
een kipua. Lisäksi tutkimus osoitti, että polvinivelen turvotus aleni ja toi-
minnassa saatiin muutos parempaan. Hoitotulos oli kummassakin hoito-
muodossa vastaavanlainen. Tässä otoksessa täytyy kuitenkin ottaa huomi-
oon, että tutkimuksessa on kyseessä perinteinen kryoterapia, eli kylmä-
hoito, kun taas NCS-huippukylmähoidon toimintaperiaate on erilainen (ks. 
thermoshokki kappaleessa 4.1) Valitettavasti kyseisestä tutkimuksesta ei 
käy ilmi, minkälaista kryoterapian muotoa tutkimuksessa on käytetty. (Le-
wandowska ym., 2016, s. 88-89) 
 
Hevosilla vastaavanlainen tutkimusasetelma on hankala, sillä eläimen ki-
vun arvioiminen on usein hankalaa ja ainoastaan suuntaa antavaa. Eläinten 
ja ihmisten fysiologia toimii kuitenkin samoin periaattein, joten tämän tut-
kimuksen tuloksista voidaan olettaa, että hevosilla näiden hoitomenetel-
mien käyttö nivelrikossa antaa samansuuntaisen hoitovasteen. Tämän tut-
kimuksen tulokset kertovat ainoastaan näiden hoitomenetelmien käytöstä 
nivelrikkotapausten hoidossa. Näin ollen ei voida olettaa, että hoitoteho 
on vastaavanlainen muun muassa lihasvaurioiden, pehmytkudosvammo-
jen ja kaviopaiseiden hoidossa. Tulevaisuudessa nämä tutkimusaiheet oli-
sivat hyödyllisiä myös NCS-huippukylmähoitolaitteen markkinointia ajatel-
len. Tieteelliset julkaisut tukisivat laitteen myyntiä, ja näiden avulla myös 
eläinlääkärit tutustuisivat laitteeseen ja suosittelisivat sitä potilailleen. 

5 KYSELYTUTKIMUS NCS-KYLMÄHOIDON KÄYTÖSTÄ HARRASTE- JA 
UHREILUHEVOSTEN LIIKUNTAELINVAMMOJEN HOIDOSSA JA 
ENNALTAEHKÄISYSSÄ 

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hoito on toiminut, min-
kälaisiin vammoihin tai ennaltaehkäistäviin kohteisiin. Lisäksi 
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tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia kehitysideoita liittyen hevosten 
hoitokokemuksiin, hoitolaitteen maahantuojan, myyjän ja hoitoja tekevien 
tahojen asiakaspalveluun sekä markkinointiin. Tutkimusmenetelmäksi va-
littiin kohdennettu kysely, sillä se osoittautui helpoimmaksi ja vaivatto-
mimmaksi tavaksi tavoittaa hoitomenetelmää käyttäneet asiakkaat. (Liite 
1) 
 
Tutkimusaineiston keräys toteutettiin kohdennetulla kyselyllä syksyllä 
2018. Kysely lähetettiin Cryonic Medical Finlandin asiakkaille sähköpos-
titse. Kyselyyn vastanneet asiakkaat olivat etukäteen antaneet suostumuk-
sensa kyselyn lähettämiseen. Jokainen vastaaja pystyi vastaamaan kyse-
lyyn vain kerran. Kyselyssä kysymykset olivat jaoteltu tuki- ja liikuntaelin-
vammojen osalta kahteen vaihtoehtoon: hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Ky-
selyn vastaaja pystyi vastaamaan joko vain toiseen tai molempiin hoito-
muotoihin, eli käsittelemään vastauksissaan joko yhtä tai kahta eri he-
vosta. Kyselyyn vastasi kaikkineen yhteensä 13 asiakasta, jotka olivat hoi-
taneet hevosia Cryonic-hoitolaitteella. Osaan kysymyksistä tosin vastasi 11 
tai 12 kyselyn tehnyttä asiakasta. Kyselyä lähetettiin 20 suostumuksensa 
antaneelle asiakkaalle. Vastaajat olivat pääasiassa laitteen omistavia he-
vosalan ammattilaisia, jotka kiertävät tekemässä hoitoja useilla eri talleilla 
useille eri hevosille. Kaikki vastaajat vastasivat hoitaneensa hevosten jo 
olemassa olevia vammoja sekä hoitaneensa hevosia ennaltaehkäisevästi. 
 
Lukijan tulisi huomioida, että kiertävät hevosalan ammattilaiset ovat hoi-
taneet useampia hevosia, kuin mitä kyselyssä tulee ilmi, joten tuloksissa 
tarkastellaan ainoastaan kyselyssä käsiteltyjä hevosia. Kyselyn ulkopuo-
lelle jäi paljon hoidettuja hevosia molemmissa hoitoalueissa eikä kyselyn 
perusteella voida saada täydellistä kokonaiskuvaa NCS-huippukylmän käy-
töstä opinnäytetyön aihepiirin sisällä. 

6 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tulokset perustuvat 13 vastanneeseen. Kysymyksiä sähköpostitse teh-
dyssä selvityksessä oli 40. Kysymyksillä selvitettiin NCS-huippukylmän 
käyttötarkoitusta, käyttökokemusta, tuloksia ja asiakastyytyväisyyttä. Ky-
symykset koostuivat sekä kyllä tai ei -vastauksesta ja avoimista vastauk-
sista. Tulosten perusteella on mahdollista arvioida NCS-huippukylmän vai-
kutusta vammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tulevaisuudessa tulosten 
avulla voidaan kohdentaa NCS-kylmähoidon kohdehevosia ja hoitomuo-
don käyttöä tietynlaisiin vammoihin, joiden hoidossa NCS-kylmähoito on 
toiminut tukena. 
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6.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista osa käytti NCS-huippukylmähoitolaitetta vammojen 
ennaltaehkäisyyn, osa jo syntyneiden vammojen hoitoon ja osa molem-
piin. Kysely ei kattanut koko Suomea, koska useilta alueilta ei ollut yhtään 
vastausta. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Ky-
menlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa ja Kainuu puuttuivat kyselystä kokonaan. 
 
Kaikki vastaajat käyttivät NCS-kylmälaitetta ennaltaehkäisevästi ja jo ole-
massa olevan vamman hoitoon. Kysymykset selvittivät vastaajien koke-
musta laitteen kyvystä ehkäistä vammojen syntyä tai nopeuttaa para-
nemisprosessia. 

6.2 Olemassa olevan vamman hoito 

Tässä osiossa käsittelen ja analysoin kyselyn vastausten perusteella ole-
massa olevien vammojen hoitoa Cryonic-hoitolaitteella. Yhdeksän kyse-
lyyn vastannutta oli käyttänyt NCS-huippukylmähoitolaitetta jo olemassa 
olevan vamman hoitoon. Kyselyyn vastanneet olivat käyttäneet laitetta 
seuraavien vammojen hoitoon: toisen hevosen potkusta aiheutunut 
vamma, hankosidevamma, etujalan vuohisen nivelsiteiden paksuuntumi-
nen (sekä etu- että takaosassa) sekä paikallinen nivelalueen turvotus. Vii-
meisessä tapauksessa vastaaja ei ollut saanut vammaa parantumaan kor-
tisoni- ja nivelpiikityksillä. Lisäksi laitetta käytettiin syvään, ruhjeiden ym-
päröimään säärihaavaan, rinnassa olevaan ruhjevammaan, kintereeseen 
saatuun iskuvammaan sekä hoitamaan kavioluun nivelrikkoa, niveltuleh-
duksia, jännevammoja ja lihasvammoja sekä lisäksi lihasjäykkyyksiä, jotka 
keskittyivät pääosin hevosen niskaan ja lapoihin. 

6.2.1 Hoidetut hevoset 

Vastanneiden mukaan olemassa olevan vamman hoitoon osallistuvien he-
vosten pitopaikkojen sijainti jakautui yllä olevan kaavion mukaisesti (Kuva 
1) seitsemään alueeseen. Suurin osa vastanneiden hoidettavista hevosista 
asui Uudellamaalla ja toiseksi suurin vastausprosentti oli Pohjois-Pohjan-
maalta. 
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Kuva 1. Vammojen osalta hoidettujen hevosten pitopaikan sijainti hoi-
don aikaan. (Kairtamo, 2019) 

Hoidettujen hevosten rotutyyppijakauma oli yllä esitetyn kaavion mukai-
nen (Kuva 2). Merkittävä enemmistö hoidetuista hevosista oli lämminveri-
siä, toisiksi suurin ryhmä kylmäverisiä ja loput puoliverisiä tai täysiverisiä. 
Poneja ei vastauksissa mainittu lainkaan. Kaikkien olemassa olevan vam-
man osalta hoidettujen hevosten ikähaarukka oli 5-14 vuotta, tätä nuo-
remmat ja vanhemmat hevoset puuttuivat kyselyn tämän osion vastauk-
sista kokonaan. 
 

 

Kuva 2. Vammojen osalta hoidettujen hevosten rotutyyppijakauma. 
(Kairtamo, 2019) 
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Suuri enemmistö eli 73 % oli ravureita, pienin osa, 9 %, pelkkiä ratsuja ja 
toiseksi isoin osa eli 18 % hevosista oli käyttösuuntaukseltaan muunlaisia, 
eli hevosia, joiden kerrotaan olleen niin siitoskäytössä kuin myös ravi- ja 
ratsukäytössäkin. Hoidon aikana hevosten asumismuoto jakautui lähestul-
koon kahtia: pieni enemmistö 55 % asui karsinassa ja 45 % tavanomaisessa 
pihatossa. Yksikään hoidetuista hevosista ei asunut aktiivipihatossa. 
 
Hoidon aikaan hevosista oli satunnaisessa harrastekäytössä pienin osuus, 
aktiivisessa harrastekäytössä keskisuuri osuus ja suurin osa aktiivisessa kil-
pailukäytössä. (Kuva 3) Hieman yli puolet hevosista arvioitiin hoidon aloi-
tusajankohtana lihaksistoltaan erinomaisiksi ja loput 45 % olivat hoidon 
aloitusajankohtana hyvässä lihaskunnossa. Täten lihaskunnoltaan hei-
koiksi tai tyydyttäviksi arvioituja hevosia ei mainittu kyselyn vastauksissa 
lainkaan. 
 

 

Kuva 3. Vammojen osalta hoidettujen hevosten käyttömuoto. 
(Kairtamo, 2019) 

Vastausten mukaan noin neljännes hevosista liikkui viikoittain nollasta 
kahteen tuntia, hieman alle viidennes hevosista liikkui 3-5 tuntia viikossa, 
hieman alle puolet liikkui 6-8 tuntia viikossa ja yli yhdeksän tuntia viikossa 
liikkui ainoastaan 9 % kyselyyn vastanneiden hevosista. (Kuva 4) Tämä lii-
kunta arvioitiin 55 % vastauksista raskaaksi ja 27 % vastauksista kohta-
laiseksi. Kevyessä käytössä oli 9 % vastanneiden hevosista ja sama vastaus-
prosentti oli ”ei työtä” -vastausvaihtoehdossa. 
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Kuva 4. Vammojen osalta hoidettujen hevosten viikoittainen ihmisen 
järjestämän liikunnan määrä. (Kairtamo, 2019) 

Kyselyssä haluttiin kartoittaa edellä mainittuja asioita sen vuoksi, että ne 
saattavat vaikuttaa joko negatiivisesti tai positiivisesti hoitotulokseen sekä 
mahdollisesti selittää syntyneiden vammojen taustoja. Esimerkiksi hevo-
sen lihaskunto vaikuttaa todella paljon siihen, miten paljon rasitusta hevo-
sen elimistö kestää, sekä se vaikuttaa myös mahdollisesti positiivisesti hoi-
totuloksiin. 

6.2.2 Hoidetut vammat ja hoito-ohjelmat 

Kaikissa tapauksissa, joissa NCS-kylmähoitoa käytettiin vamman paranemi-
sen edistämiseksi, oli hoidettavalle vammalle olemassa eläinlääkärin lau-
sunto. Kyselyyn osallistuneet käyttivät NCS-huippukylmähoitolaitetta seu-
raavien vammojen hoidon tukena: potkuvauriot, jänne- ja hankosidevam-
mat, niveltulehdukset, nivelrikko, lihasongelmat ja -vammat sekä haa-
vaumat ja ruhjeet.  
 
Hoito-ohjelmat erosivat vastaajien kesken. Kaksi kahdeksasta vastaajasta 
kertoo, että NCS-kylmähoitoa käytettiin 2-4 kertaa päivässä, joista toinen 
vähensi käyttökertoja yhteen kertaan päivässä. Eräs vastaaja kertoo käyt-
täneensä hoitolaitetta kolme kertaa viikossa rasituksen jälkeen. Hoito-oh-
jelmat sisälsivät joissain tapauksissa myös hiljalleen lisättävää liikuntaa, 
kun taas ainakin kaksi vastaajista kertoo hevosen olleen hoidon aikana ko-
konaan liikuntakiellossa tai tarhalevossa. Eläinlääkäri mainitaan kahdessa 
vastauksista, toisessa tapauksista eläinlääkäri tikkasi saadun haavan ja 
määräsi antibioottikuurin ja NCS-kylmähoitoa käytettiin tukihoitona aina 
painesiteen vaihdon yhteydessä. Toisessa näistä NCS-kylmähoitoa käytet-
tiin jo ennen eläinlääkärin lausuntoa ja sen käyttöä jatkettiin diagnoosin 
jälkeen. 
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NCS-huippukylmähoidon aikana käytettiin myös vaihtoehtoisia hoitomuo-
toja sekä kuntoutusta. Kolme vastanneista (33 %) kertoo, että NCS-
huippukylmähoito oli ainoa käytetty hoitomuoto. Loput kuusi (67 %) vas-
taajista kertoo käyttäneensä hoidon aikana myös muita hoitomuotoja. 
Nämä voidaan avointen vastausten perusteella eritellä seuraavasti: antibi-
oottihoito, lämpöhoidot ja savi, PRP eli verihiutaleplasma, kortisoni-injek-
tio niveleen sekä LLLT eli matalatehoinen laserterapia. Vain yksi vaihtoeh-
toisia hoitomuotoja käyttäneistä kertoo tukeutuneensa lisähoitoihin, kun 
kyseessä on ollut nivelrikkopotilas.  

6.2.3 Hoitotulokset 

Yhdeksästä vastaajasta kahdeksan kertoi hoidettavan vamman parantu-
neen kokonaan. Yhdessä vastauksessa hoidettava vamma parantui vain 
osittain, mutta hevonen palasi silti kilpailukäyttöön. Kaikissa vastauksissa 
hoitotulos oli siis positiivinen. Hevoset paranivat vammastaan vaihtele-
vassa ajassa. Puolet hoidetuista vammoista parani lyhyessä ajassa: yksi 
vastanneista kertoo vamman parantuneen päivissä ja kolmessa tapauk-
sessa vamman paraneminen edellytti viikkoja. Toinen puolikas vammoista 
edellytti pidempää paranemisaikaa: kolme vastaajista kertoo vamman pa-
ranemisen edellyttäneen kuukausia ja yhdessä tapauksessa paranemispro-
sessi kesti yli kuusi kuukautta.  
 
Kylmähoidon on todettu hyödyttävän akuuttien nivelvammojen hoidossa. 
Tällöin hyöty perustuu tulehdusprosessin rauhoittamiseen ja turvotuksen 
laskuun. (Frisbie, Kawcak & McIlwraith, 2001, s. 181) Myöhemmin tästä 
syystä NCS-huippukylmähoitoa on hyödyllistä käyttää hevosten nivelvam-
mojen hoidossa ja laitteella odotetaan olevan myönteinen vaikutus para-
nemisennusteeseen. 

6.3 Ennaltaehkäisevä hoito 

Tässä osiossa käsittelen ja analysoin kyselyn vastausten perusteella vam-
mojen ennaltaehkäisevää hoitoa NCS-huippukylmällä. 
 
Vastaajat kertovat ennaltaehkäisevässä hoito-ohjelmassa olleiden hevos-
ten hoidon syistä avoimessa vastauskentässä. Osalla hevosista oli seuraa-
via oireita: niveloireet, kasvukivut sekä kipeät ja jäykät lihakset. Osalla taas 
hoito perustui vanhaan vammaan, kuten esimerkiksi varsana saatuun jän-
nevammaan. Joissain vastauksissa huippukylmähoitoa käytettiin tietyille 
alueille, esimerkiksi etupolviin ja hauislihakseen. Yksi vastaajista kertoo 
pyrkineensä hoidolla vain rasitusvammojen ehkäisyyn, eikä mainintaa he-
vosen hoitohistoriasta tai kivuista ole. 
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6.3.1 Hoidetut hevoset 

Hoidetut hevoset sijoittuivat eri maakuntien alueille seuraavasti (Kuva 5): 
suurin osa hevosista asui Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla toiseksi 
suurin osa ja Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja 
Lapissa, kussakin 11 %. 

 

 

Kuva 5. Ennaltaehkäisevästi hoidettujen hevosten pitopaikan sijainti hoi-
don aikaan. (Kairtamo, 2019) 

Rotujakauma oli seuraavanlainen: hieman yli puolet oli lämminverisiä ja 
loput kylmäverisiä. Puoliveriset tai täysiveriset ja ponit puuttuivat kyselyn 
tämän osion vastauksista. (Kuva 6) 
 

 

Kuva 6. Ennaltaehkäisevästi hoidettujen hevosten rotutyyppijakauma. 
(Kairtamo, 2019) 
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Hevoset, joita hoidettiin ennaltaehkäisevin perustein, voidaan vastausten 
perusteella jakaa kolmeen ikäluokkaan: kolmannes hevosista oli 2-4-vuoti-
aita, hieman yli puolet 5-14-vuotiaita ja pienin osuus hevosista oli 15-18-
vuotiaita. (Kuva 7) Näin ollen alle 1-vuotiaat ja yli 19-vuotiaat hevoset 
puuttuivat kyselyn vastauksista kokonaan. Hoidetuista hevosista suuri 
enemmistö, eli 89 % oli ravihevosia ja 11 % ratsuhevosia. Muuta käyttö-
suuntausta edustavia hevosia ei esiintynyt vastauksissa lainkaan. 
 

 

Kuva 7. Ennaltaehkäisevästi hoidettujen hevosten ikäjakauma. 
(Kairtamo, 2019) 

Näistä 67 %, eli lähes kaksi kolmasosaa asui karsinassa ja loput 33 % pihat-
toympäristössä. Lähes yhdeksän kymmenestä hevosesta oli aktiivisessa kil-
paurheilukäytössä ja loput aktiivisessa harrastekäytössä. (Kuva 8) Seurahe-
voset ja satunnaisesti liikkuvat harrastehevoset puuttuivat kokonaan vas-
tauksista. Vastaajista alle puolet (44 %) arvioi hevosen lihaskunnon olleen 
hoidon aloitusajankohtana hyvä ja loput 56 % arvioi hevosen lihaskunnon 
erinomaiseksi. Lihaskunnoltaan tyydyttäviksi tai heikoiksi arvioidut hevo-
set puuttuivat kyselyn tämänkin osion vastauksista. 
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Kuva 8. Ennaltaehkäisevästi hoidettujen hevosten käyttömuoto. 
(Kairtamo, 2019) 

Suurin osa hevosista liikkui viikoittain 6–8 tuntia. Lopusta 44 % puolet liik-
kui 0-2 tuntia tai 3-5 tuntia viikossa. (Kuva 9) Vastaajat arvioivat 89 % he-
vosista olleen raskaassa urheilukäytössä ja 11 % arvioi käytön hoidon ai-
kana olleen kohtalaisessa käytössä. Kevyessä työssä tai levossa olleet he-
voset puuttuivat kyselyn tästä osiosta kokonaan. 
 

 

Kuva 9. Ennaltaehkäisevästi hoidettujen hevosten viikoittainen ihmisen 
järjestämän liikunnan määrä. (Kairtamo, 2019) 
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6.3.2 Hoito-ohjelmat ja tulokset 

Hoito-ohjelmat olivat yksilöllisiä ja vastaukset kerättiin avoimella vastauk-
sella. Vaihtelua ennaltaehkäisevissä hoito-ohjelmissa oli jonkin verran: osa 
vastaajista pyrki ennaltaehkäisemään vammoja NCS-
huippukylmähoitolaitteen päivittäisellä käytöllä, kun taas osa vastaajista 
hyödynsi laitetta vain raskaamman harjoituskerran jälkeen. Kaikille vas-
tauksille yhteistä oli, että ennaltaehkäisevä hoito-ohjelma oli toistuva ja 
säännöllinen. Hoito-ohjelmista useimmat keskittyivät nivelten hoitoon, 
mutta hoito kohdistettiin myös selän, lavan ja niskan alueelle. Ennaltaeh-
käisevällä hoito-ohjelmalla pyrittiin välttämään vammat ja eläinlääkärin 
määräämät lääkitykset. NCS-huippukylmähoidon lisäksi 44 % vastaajista 
käytti myös muita hoitotapoja lisäksi ennaltaehkäisyyn. Niitä olivat savi, li-
nimentti, pliisteri (eng. leg paint) eli erittäin vahva linimentti, matalatehoi-
nen laserterapia, kiropraktiikka ja hevoshieronta. Kaikkien yhdeksän vas-
taajan mukaan ennaltaehkäisevä hoito-ohjelma toimi halutulla tavalla riip-
pumatta siitä käytettiinkö myös muita hoito-ohjelmia ennaltaehkäisyn tu-
eksi. 
 
Kaikki vastaajat arvioivat, että ennaltaehkäisevä hoito-ohjelma NCS-
kylmähoitolaitteella oli onnistunut. Asiakaskyselyyn vastanneet asiakkaat 
eivät kommentoineet saatuja hoitotuloksia sanallisesti. 

6.4 Asiakaskokemukset ja heidän kehitysideansa 

Käyttäjät olivat kuulleet NCS-huippukylmähoitolaitteesta eri väyliä pitkin. 
Viisi vastaajista kertoi kuulleensa laitteesta kaverilta, kuusi laitteen jälleen-
myyjältä ja kolme valmentajan välityksellä. Lisäksi kaksi vastaajista oli kuul-
lut laitteesta sosiaalisen median väyliä pitkin, neljä vastaajista laitteen jäl-
leenmyyjän kotisivuilta sekä kaksi vastaajaa oli tutustunut laitteeseen he-
vosmessuilla. Mielenkiintoista on, että eläinlääkärin välityksellä tästä hoi-
tolaitteesta ei oltu kuultu lainkaan. Huomioitavaa on myös se, että yli 70 % 
vastanneista kertoi tiedon hoitomuodosta tulleen suoraan jälleenmyyjän 
kautta. 
 
Perusteet NCS-huippukylmähoitolaitteen käytölle vaihtelivat vastaajien 
kesken. Joidenkin vastaajien mukaan perusteena oli laitteen käyttöominai-
suudet. Valinta perustui myös aiempaan käyttökokemukseen ja jo saavu-
tettuihin hoitotuloksiin. Muutama vastaajista oli käyttänyt myös laitetta it-
seensä ja olleet tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. 81 % vastaajista arvioi 
laitteen hinta-laatusuhteen sopivaksi. Kaikki vastaajat myös suosittelisivat 
laitetta muille. 
 
Vastaajien kokemukset olivat pääasiassa positiivisia: laite koetaan helpoksi 
ja toimivaksi. Parantamisen varaa on vastausten perusteella hiilidioksidia 
sisältävillä kaasupulloilla, suutinosalla ja eräs vastaaja myös kokee, että ke-
vyempi pistooliosa olisi käyttäjälle ergonomisempi. Asiakkaat kokevat 
edellä mainitut kalliiksi ja kooltaan hankaliksi. Myös toisistaan eroavia 
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vastauksia löytyy: laitteen liikuteltavuus saa vastauksessa myös kiitosta, 
mutta toinen asiakas taas ei ole tyytyväinen laitteen liialliseen painoon.  

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuten Hevosurheilun ”Jännevamma ei paljon naurata” -artikkelissakin 
(Nieminen, 2012) kerrotaan, esimerkiksi jännevammojen diagnosointi on-
nistuu kunnolla ultraäänitutkimuksella vasta parin päivän kuluttua itse ta-
paturmasta. Tämä johtuu yleensä vamma-alueen runsaasta kudosten sisäi-
sestä verenvuodosta ja turvotuksesta. Tämä voisi olla hyvä keino markki-
noida NCS-huippukylmähoitoa eläinlääkäreille ja -klinikoille. NCS-hoidolla 
akuuttia vamma-alueen verenvuotoa ja turvotusta voitaisiin pyrkiä hillitse-
mään, jotta nopeampi diagnosointi olisi mahdollista. NCS-hoidosta saatai-
siin myös tehokkaampi ensiapu välittömästi vakaviinkin jännevammoihin, 
verrattuna esimerkiksi perinteisellä kylmällä vedellä kylmäämiseen. 
 
Ratsuhevospuolella NCS-huippukylmähoito on selkeästi kyselytutkimuk-
sen tulosten mukaan vähemmän käytetty, joten markkinointia pitäisi pyr-
kiä kohdistamaan myös ratsuhevosten omistajille ja näiden kanssa toimi-
ville tahoille. Nykypäivän harrasteratsujen sekä toki myös satunnaisessa tai 
aktiivisessakin kilpailukäytössäkin olevien hevosten omistajat ovat valmiita 
kuluttamaan hevostensa hyvinvointiin suuriakin summia rahaa. Tämä voi-
daan huomata yleisellä tasolla muun muassa hevosille syötettävien lisära-
vinteiden, erilaisten varusteiden ja hevosille tarjottavien fysioterapeuttis-
ten hoitojen käytön lisääntymisenä. Nämä hevosenomistajat olisivat to-
dennäköisesti valmiita maksamaan NCS-huippukylmähoidosta, niin ennal-
taehkäisevässä mielessä kuin jo mahdollisten syntyneiden vammojen hoi-
dossa. Yhden tai edes kahden hevosen omistajan ei kuitenkaan ole talou-
dellisesti kannattavaa hankkia hoitolaitetta vain itselleen (Liite 2), joten tä-
hän voisi olla ratkaisuna hoitolaitteiden leasing-sopimukset.  
 
Laitteita voitaisiin markkinoida Cryonic Medical Finlandin toimesta esimer-
kiksi vuokrakarsinapaikkoja tarjoaville talliyrittäjille edellä mainitulla lea-
sing-periaatteella. Talliyrittäjä kartoittaisi omasta asiakaskunnastaan kiin-
nostuksen määrän hoitolaitteiden käyttöä kohtaan ja mikäli kiinnostuneita 
olisi tarpeeksi, yrittäjä voisi vuokrata haluamansa laitteen niin, että hänen 
omat asiakkaansa maksaisivat yrittäjälle laitteen käytöstä ja yrittäjä taas 
maksaisi laitteen kokonaisvuokran edelleen Cryonic Medical Finlandille. Li-
säksi yhteistyötä helpottaisi se, että laitteiden myyjäyritys hankkisi ja toi-
mittaisi leasing-asiakkailleen myös hoitoihin tarvittavan hiilidioksidin kaa-
supulloissa niin, ettei talliyrittäjän tarvitsisi niitä hankkia itse erikseen. Hii-
lidioksidikaasupullojen hinta sisällytettäisiin jotenkin leasing-sopimuksen 
vuokrahintaan. 
 
Kyselytutkimuksen tuloksien perusteella voidaan yleisesti päätellä, että 
NCS-huippukylmähoitolaitteesta on apua monenlaisten vammojen 
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hoitoon. Sekä asiakaskyselyn että lähdeluettelossa esitettyjen tieteellisten 
julkaisujen tulokset osoittavat kryoterapiamenetelmän hoitovasteen ole-
van verrattain hyvä. Asiakaskyselyssä ilmenneet puutteet perustuvat lä-
hinnä laitteen käyttömukavuuteen ja hintaan. Tutkimusaihe on laaja, joten 
myös tulokset ovat vain suuntaa antavia. Toisaalta joidenkin kysymysten 
vastaukset ovat hyvinkin yksiselitteisiä. NCS-huippukylmähoitolaitteen 
markkinoinnin kannalta on erittäin positiivista, että 100 % käyttäjistä ko-
kee hoitomuodosta olleen apua. 
 
Asiakaskyselyn tulokset perustuvat subjektiiviseen kokemukseen, eikä sitä 
voida pitää tieteellisenä tutkimuksena. Hevosenomistajilla on lemmik-
kiinsä tunneside, joka saattaa myös vääristää vastauksia. Joka tapauksessa 
asiakaskysely on erittäin tärkeä osa minkä tahansa tuotteen tai laitteen 
tuotekehittelyä ja sen tulokset auttavat tulevaisuuden parannuksissa. Esi-
merkiksi kysymyksessä, jossa vastaajat arvioivat hevosen lihaskunnon hoi-
don aloitusajankohtana, täytyy tuloksiin suhtautua kriittisesti. Tämänkal-
taisissa kysymyksissä tarvittaisiin ammattilaisen, kuten esimerkiksi eläin-
lääkärin virallinen arvio hoidettavasta hevosesta.  
 
Myös kyselytutkimuksen otoskokoa on tarkasteltava kriittisesti. Laitteen 
kaikista käyttäjistä, joita on Suomessa muutama sata (Tenhovaara, 2019), 
asiakaskyselyyn vastasi vain pieni osa. Tässä kyselyssä vastaajia oli yh-
teensä 13, mutta kysymyksiin vastanneiden määrä vaihteli kahdeksan ja 
kolmentoista välillä. Jos kyselyssä haastateltaisiin kaikkia tämänhetkisiä 
Cryonic Medical Finlandin asiakkaita, saadut tulokset saattaisivat olla eri-
laiset. Asiakaskyselyn vastauksia tulkittaessa on huomioitava, että muuta-
missa kysymyksissä tietyt vastaukset puuttuvat kokonaan. Esimerkiksi ky-
selyyn osallistuneista kukaan ei arvioinut hoitamansa hevosen lihaskuntoa 
huonoksi. Tämä saattaa selittyä sillä, että kaikki hevoset olivat jonkinlai-
sessa käytössä. Toisaalta vastauksessa saattaa olla omistajan oma mieli-
pide mukana. Vastauksissa tulee myös ilmi, että kaikki NCS-
huippukylmähoitolaitteella hoidetut hevoset olivat jonkinasteisessa urhei-
lukäytössä ja hevoset olivat pääasiassa 2-14–vuotiaita. Tämä on huomioi-
tava, koska voidaan olettaa, että urheiluhevosten omistajat huoltavat he-
vostensa terveyttä säännöllisesti. Monesti heillä on myös ennestään koke-
musta vammojen hoidosta. Tämä saattaa vaikuttaa positiivisesti NCS-
huippukylmähoitolaitteella saatuihin tuloksiin.  
 
Kaiken kaikkiaan NCS-huippukylmähoitolaite on hevosalalla uusi hoitome-
netelmä, vaikka perinteisemmän kylmähoidon vaikutukset ovat olleet tun-
nettuja jo vuosisatojen ajan. Hoitomenetelmän tueksi vaaditaan tulevai-
suudessa lisää myös hevosiin kohdistuvia tutkimuksia. 
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