
NCS-HUIPPUKYLMÄHOITO

Ainutlaatuinen luonnon- 
mukainen menetelmä  
vammojen ennaltaehkäisyyn,  
sekä vammojen ja sairauksien  
hoitoon.

N E U R O C R Y O S T I M U L AT I O N
C O L D  T R E AT M E N T  T E C H N I Q U E



Neuro Cryo Stimulation (NCS) -huippukylmähoidolla vaikutetaan kehoon 
sekä suoraan että hermoston kautta ja käynnistetään kehon luontaiset 
hoitomekanismit. Hermostollinen vaikutus tekee NCS-huippukylmähoidos-
ta selkeästi tehokkaamman kuin perinteiset menetelmät, jotka perustuvat 
kylmään veteen, jäähän tai ilman puhaltamiseen.

NOPEA JA TEHOKAS KEHON ULKOINEN HOITO

Ejection nozzle 

Initial temp -78° C
P° 50 bars Epidermis: touch

5 mm skin section

Dermis: temperature 

Hypodermis: pressure

Activation of neuro-receptors 
using thermal shock 

Dry ice sublimation: 
powerful caloric stripping

Pacini’s corpuscles 
pressure

Nerve endings
pain

Krause’s corpuscles 
cold 

NCS-HUIPPUKYLMÄHOITO:
• vähentää ja jopa poistaa  

tulehdusta

• aktivoi verenkiertoa ja  
aineenvaihduntaa

• aktivoi imusuonistoa ja  
poistaa turvotusta

• lievittää kipua nopeasti

• rentouttaa lihaksia

N E U R O C R Y O S T I M U L AT I O N
C O L D  T R E AT M E N T  T E C H N I Q U E

TERMOSHOKKI
Kun 50 barin paineella tuleva -78°C -asteinen hiilidioksidikidesuihku jäähdyttää hoidettavan 
alueen erittäin nopeasti 32°C:sta 4°C:een, saadaan aikaan ainutlaatuinen Termoshokki.  
Ainoastaan nopeasti aikaansaatu Termoshokki saa aikaan hermostolliset vaikutukset.



NCS-huippukylmähoito ennaltaehkäisee 

ja hoitaa vammoja kuten esimerkiksi 

lihasjäykkyydet, revähtymät, venähdykset, 

ruhjeet, verenpurkaumat, jännevammat, 

tulehdukset, bursiitit, nivelvaivat ja arvet. 

NCS-huippukylmähoito sopii myös reu-

matyyppisten sairauksien ja alueellisten 

kiputilojen hoitoon.  

Hoito perustuu Termoshokkiin, joka saa-

vutetaan jäähdyttämällä hoidettava alue 

nopeasti Cryonic-laitteen värähtelevällä 

hiilidioksidikidesuihkulla. Tämä vaikuttaa 

mm. ihon pintakerroksessa sijaitseviin 

hermoreseptoreihin käynnistäen luonnon-

mukaiset hoitomekanismit.

NCS-huippukylmähoitoa voidaan käyttää 

ulkoisesti sekä kroonisten että akuuttien 

vaivojen hoitoon. Cryonic-laitteen käyt-

täjiä ovat esimerkiksi kuntoutuslaitokset, 

lääkärit, hammaskirurgit, fysioterapeutit, 

urheilijat, urheilulääkärit, eläinlääkärit ja 

-klinikat, valmentajat ja hoitajat. 

Olemme saaneet erittäin positiivista palau-

tetta hoitokokemuksista asiakkailta, joita 

ovat vaivanneet esimerkiksi turvonneet 

ja kivuliaat nivelet (esim. reumasairaat), 

lihasten spastisiteetti (esim. CP-kuntoutu-

jat), nivelrikko, hartiasärky, akillesvaivat, 

tenniskyynärpää, nyrjähdys, repeämä, 

päänsärky, leikkauksen jälkeinen turvotus 

ja alueellinen kipu.   

Luotettavia Cryonic-huippukylmälaitteita 

on valmistettu yli 20 vuotta ja niitä käyte-

tään maailmanlaajuisesti. Cryonic-huippu-

kylmälaitteet soveltuvat toimijoille, jotka 

edellyttävät hoitolaitteiltaan turvallisuutta, 

luotettavuutta ja korkealaatuisuutta.

ESIMERKKEJÄ HOIDETUISTA  
URHEILUVAMMOISTA:

• tenniskyynärpää, golfkyynärpää
• akillesvaivat
• venähdykset
• verenpurkaumat, mustelmat
• luukalvontulehdus
• urheilijantyrä
• lihasjäykkyydet
• nivelsideleikkausten jälkihoito

ESIMERKKEJÄ HOIDETUISTA  
SAIRAUKSISTA:

• jännetulehdukset, epikondyliitti
• niska- ja pääkivut
• hartia- ja selkäkivut
• iskias, lonkkäsärky
• turvotukset
• leikkauksen jälkihoito (esim.  
 raajat, viisaudenhammas)
• alueelliset kivut (esim. TOS, CRPS)
• reumasairaudet
• spastisuus



”NCS-huippukylmähoito on moderni hoitomuoto, jossa yhdistyvät luonnolliset, 
ilman lääkkeitä kipua lieventävät terapeuttiset mekanismit.”

Dr G. Chatap (APHP gerontology dept. Paris Hospital) Cryonic-huippukylmälaitteen 
käyttäjä vuodesta 2005 (julkaisu: Revue du Rhumatisme 74(2007)-1289-1294

www.cryonic.fi     
puh. +358 (0) 40 670 1282 • asiakaspalvelu@cryonic.fi  

Facebook: Cryonic Medical Finland

NCS-HUIPPUKYLMÄHOIDON EDUT:
• Käynnistää ainutlaatuisen tehokkaasti luonnonmukaiset hoitomekanismit

• Soveltuu moniin hoitokohteisiin sekä ihmisillä että eläimillä

• Kehon ulkoinen lääkkeetön hoito – mahdollistaa käytön myös 
kilpailukaudella 

• Kivuton ja miellyttävämpi kuin perinteiset viilennyshoidot

• Soveltuu sekä akuutteihin että kroonisiin 
vaivoihin

• Kontra-indikaatiot harvinaisia 

• Helppo käytettävyys

• Nopea hoito ja vaikutus

• Turvallisuus ja luotettavuus  
– laitteilla CE-merkintä ja Medical  
Class II a -luokitus

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin ja kommentteihin nettisivuillamme.  

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää  
laitteista ja hoidontarjoajista.

”Cryonic-huippukylmähoidon parantavat vaikutukset ovat nopeat ja moninaiset, 
ja se sopii monen ongelman hoitoon. Olen hoitanut lukuisia iskiaspotilaita 
hyvin tuloksin. Myös esimerkiksi niska-hartiaseutu, olkapään alue (esim. 
kiertäjäkalvosin), kyynärpään alue ja ranne ovat olleet yleisiä hoitokohteita. 
Minulla on myös erittäin positiivisia kokemuksia reumatyyppisten sairauksien 
hoidosta huippukylmällä. Yllätyin, kun ensimmäinen tinnituspotilaani sai apua 
huippukylmästä. Sen jälkeen olen hoitanut useita vastaavanlaisia potilaita ja 
monella heistä tämä kiusallinen vaiva on pysynyt poissa puolisen vuotta.”  

Atte Kärnä, ammattifysioterapeutti, jolla on pitkä kokemus sairauksien hoidosta sekä 
urheilufysioterapiasta mm. jääkiekkojoukkueissa kaksissa olympialaisissa.  
Atte on hoitanut ihmisiä Cryonic-huippukylmällä jo vuosien ajan.


