
NEUROSONIC HOITOMENETELMÄN VAIKUTUKSET: 

Menetelmää on testattu sadoilla henkilöillä ja tehtyjen mittausten sekä henkilöiltä saatujen palautteiden 
mukaan hoidolla on laaja-alaisia vaikutuksia.  

• Stimuloi verenkiertoa ja tästä johtuen hoidon aikana voi esiintyä lämmöntunnetta kudoksissa ja 
iholla. Joillakin tämä aiheuttaa voimakasta ihon punoitusta, joka ei kuitenkaan ole vaarallista.  

• Edistää kuonan poistumista ja tästä johtuen hoidon aikana tai sen jälkeen voi esiintyä lievää 
pahoinvointia, joka on ohimenevää.  

• Voimistaa hapen kulkeutumista kudoksiin ja happisaturaatio paranee erityisesti astma- ja 
keuhkoahtaumapotilailla. Hapettumisen paranemineen vähentää kipua, lievittää levottomien 
jalkojen oireita ja edistää palautumista.  

• Stimuloi nestekiertoa ja aineenvaihduntaa. Tästä saattaa seurata fyysisesti passiivisilla henkilöillä 
voimakasta vireystilan nousua, joka saattaa aiheuttaa hoidon jälkeisenä yönä unettomuutta. Myös 
virtsaamisen tarve saattaa lisääntyä. Turvotukset lievittyvät nestekierron aktivoitumisen kautta 
jolloin palautuminen tehostuu ja kivut lievittyvät.  

• Joillakin henkilöillä voi esiintyä voimakasta suun kuivumista hoidon aikana aineenvaihdunnan 
vilkastumisesta johtuen. Veden nauttiminen hoidon jälkeen on suositeltavaa kaikille. 

• Diabeetikoita suosittelemme syömään kevyesti ennen hoitoa, koska verensokeri saattaa laskea 
erityisesti palauttavilla ohjelmilla.  

• Ravintoaineiden ja lääkkeiden imeytyminen saattaa tehostua. Voimakas psyyke- tai kipulääkitys voi 
aiheuttaa joskus lievää pahoinvointia hoidon aikana tai sen jälkeen. Tämä on ohimenevää.  

• Välittäjäainetoiminnassa tapahtuvat muutokset yhdessä kortisolitason laskun kanssa lisäävät 
parasympaattista toimintaa. Näin tahdosta riippumaton toiminta kehossa rauhoittuu ja tämä 
edistää sisäelinten toimintaa. Yleisimmin tämä havaitaan suoliston ja keuhkojen toiminnan 
paranemisena, korkean verenpaineen laskuna, selittämättömien kipujen lievittymisenä, unen 
laadun paranemisena sekä yleisenä rauhallisempana olona. Usein myös vireystila ja mielialakin 
paranevat.  

• Joillakin henkilöillä voi esiintyä kivun lisääntymistä tai päänsärkyä hoidon jälkeen. Yleensä tämä 
menee ohi 1-2 hoidon jälkeen. Jos kivut lisääntyvät vielä tämänkin jälkeen, kannattaa hoidossa 
pitää taukoa mahdollisen tulehdustilan vuoksi.  

• Hoito saattaa vaikuttaa erittäin väsyttävästi niillä henkilöillä, joilla on kertynyt univelkaa pitkältä 
ajalta. Ajoneuvon kuljettaminen hoidon jälkeen ei ole suotavaa näissä tapauksissa.  

YLEISTÄ: 

Neurosonic rentoutusmenetelmä: 

Suomessa kehitetyt Neurotonic-rentoutuslaitteet ovat tarkoitettu kohentamaan henkilön fyysistä ja 
henkistä hyvinvointia sekä terveyttä. Vaikuttavana tekijänä hoidossa on kehoon kohdistettu, lihaksia 
rentouttava ja mieltä rauhoittava tai aktivoiva matalataajuinen värähtely. Stimulaatio kohdistetaan 
haluttuihin kehon osiin tai koko kehoon samanaikaisesti ja se etenee kudoksiin kehon syvimpiä osia 
myöten. Tämän vuoksi menetelmä eroaa täysin perinteisistä hierovista tuoleista tai sängyistä.  

Neurosonic on kehitetty kehollisen ja psyykkisen stressin lievittämiseen sekä palautumisen edistämiseen. 
Stressin syntymekanismi kehossa on hyvin samantyyppinen riippumatta henkilöstä tai stressin aiheuttajan 
alkuperästä. Lisäksi ihmisten aineenvaihdunta ja hormonaaliset toiminnot ovat samankaltaisia. Olemme 



löytäneet oikeat taajuudet, joihin keho vastaa nopeasti ja jotka soveltuvat suurimmalle osalle. Tämän 
vuoksi menetelmä tehoaakin useimmilla moniin oireisiin nopeasti; erityisesti unen laatu paranee ja 
jännittyneisyys, ahdistuneisuus sekä levottomuus lievittyvät. Laitteilla voidaan lievittää miellyttävällä tavalla 
myös lihasjännityksiä, puutumisoireita, erilaisia kipuja, päänsärkyä ja migreeniä.  

 

Neurosonic Pro-ohjelmat lisäävät laitteiden käyttöalueita monipuolisesti, sillä ne vaikuttavat nestekiertoon 
ja verenkiertoon ja ne edistävät hermoston sekä suoliston toimintaa. Pro-ohjelmat tuovat neurologisissa 
sairauksissa kuntoutukseen sekä toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen erinomaisen lisän. 
Urheilijoilla ja aktiivisesti liikkuvilla menetelmä auttaa palautumaan suorituksesta nopeammin, unen laatu 
paranee ja useimmissa tapauksissa lihasten elastisuus lisääntyy.  

 

Sopiiko Neurosonic minulle? 

Jos saat liikkua normaalisti, voit yleensä käyttää laitteita. Vasta-aiheita ovat: 

– Akuutti tulehdus, joka voi levitä 

– Akuutti välilevyn pullistuma 

– Akuutti veritulppa 

– Kuume 

– Raskaus 

– Vakava silmäsairaus 

– Rokotuspäivä, samana päivänä emme suosittele laitetta 

Kysy lääkäriltä mikäli olet epävarma, sopiiko laite sinulle.  

 

Kysy eri ohjelmista ja hinnoista Lailalta, laila@keilajaliikuntakeskusliike.fi tai p. 045 125 33 77  

Hoito voidaan yhdistää hierontakäyntiin, tai voit tulla hoitoon myös ilman hierontaa. Hoitoon vaikuttaa 
mm. vuorokauden aika.  Ohjelma valitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ohjelmia on erimittaisia sekä 
erityylisiä. 

Ohjelmat: Rentoutus, palautus ja aktivointi  

 

Suosittelemme lämpimästi! 

Lisätiedot: www.neurosonic.fi  
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