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Laakson Sairaalan toimintaterapian 
osastolle toimitettiin ArmeoSpring ylä-
raajan kuntoutusjärjestelmä Manovo-
käsimodulilla vuoden 2013 elokuussa.

Käyttäjäkoulutus suoritettiin sitä seu-
raavien viikkojen aikana kahdessa osas-
sa. Tavoitteen koulutuksen jälkeen oli 
ottaa järjestelmä heti laajalti käyttöön 
kaikkien Armeo-yläraajakuntoutukses-
ta hyötyvien kuntoutujien kanssa.

Julkisissa kohteissa 
hankintaprosessit 
voivat olla haastavia

– AVH-kuntoutujien käden ja yläraajan 
toiminta on merkittävä osa toteutta-
maamme toimintaterapiaa Laakson 
Sairaalassa ja kuntoutumisen tehos-
tamiseen on jatkuvasti haettu uusia 
malleja ja välineitä, kertoo johtava 
toimintaterapeutti Helena Kara.

Toimintaterapeutit Siru Jormanainen 
ja Bodil Lampenius tutustuivat laitteeseen 
apuvälinemessuilla marraskuussa 2011.

– Hankimme tutkimustietoa ai-
heesta ja laiteesta, neurologisessa 
kuntoutuksessa työskentelevät toimin-
taterapeutit kävivät tutustumassa pa-
kotettuun (tehostettuun) käden käyt-
töön muualla Suomessa, Kara kertoo.

Neurologiylilääkäri Hannele Meri-
vuori oli vakuuttunut laitteen tarpeel-
lisuudesta ja oli mukana perustele-
massa hankintaa.

– Helsingin hankintaprosessi erityisesti 
näin arvokkaissa laitteissa on hidas ja esi-
tyksiä seuraavan vuoden hankinnoista voi 
tehdä vain tiettynä aikana, mutta olimme 
valmiita odottamaan, Kara jatkaa.

Pitkä odotus palkittiin

Hankintaesitys hyväksyttiin vuoden 
2013 budjettiin ja kuntoutusjärjestel-
mästä tehtiin kilpailutus keväällä 2013. 
ArmeoSpring Manovo-käsimodulilla 
tilattiin kesällä ja asennus suoritettiin 
elokuussa. Järjestelmän käyttöönotto 
sujui koulutuksen jälkeen vauhdilla.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä 
ArmeoSpringiin Manovo-käsimodulil-
la. Laite on 100 % käytössä ja olemme 
saaneet tuloksia aikaan. Esim. voimak-
kaasti pareettisia yläraajoja olemme 
saaneet vahvistettua niin, että niistä 
on tullut apukäsiä toiminnalliseen 
liikkumiseen (esim. mahdollistamaan 
rollaattorin käyttöä) sekä apukätenä 
itsestä huolehtimisen toimintoihin. 
Myös kuntoutujilla, joilla tonus on 
kohonnut, olemme saaneet aikaan 
liikeratojen kohentumista, kertovat 

Laakson sairaalan toimintaterapeutit.
– Käytämme laitetta erilaisten kun-

toutujien kanssa. Osalla on vain moto-
risia vaikeuksia yläraajan kanssa. Osalla 
on motoristen vaikeuksien lisäksi myös 
kognition (esim. toiminnan ohjaus, psy-
komotinen hitaus) ja hahmottamisen 
(esim. neglect) vaikeuksia. Laitetta on va-
likoidusti hyödynnetty myös pelkästään 
em. neuropsykologisten vaikeuksien pa-
rantamiseen. Laitteen avulla on mahdol-
lista yhden harjoituskerran aikana saada 
valtavasti liiketoistoja, mikä on neurolo-
gisen kuntoutuksen kannalta erittäin tär-
keä tekijä. Laitteen kevennykset ja liikera-
tojen kalibrointiasetukset mahdollistavat 
harjoitukset yläraajoilla, joissa on vain 
erittäin vähäistä liikettä. Tärkeää on myös 
että kuntoutuja suorittaa liikkeet itse, lai-
te ei tee niitä kuntoutujan puolesta. Tässä 
tilanteessa terapeutin rooli korostuu, jot-
ta kuntoutujan tekemät liikesuoritukset 
ovat mahdollisimman luonnollisia eikä 
esim. massaliikkeitä. Myös kognition ja 
hahmottamisen haasteiden yhteydes-
sä terapeutin antama ohjaus on välttä-
mätöntä, toimintaterapeutit jatkavat.

Kuntoutujat ovat 
tyytyväisiä

– Kuntoutujamme ovat olleet tyytyväi-

siä Armeo Spring harjoitteluun. Keven-
nysten ja kalibroinnin avulla kuntou-
tujat pääsevät itse käyttämään omaa 
yläraajaa laitteen toiminnallisissa 
harjoitustehtävissä, vaikka reaalimaa-
ilmassa yläraaja ei esim. heikkouden 
vuoksi ole edes toiminnallinen apukä-
si. Osa kuntoutujista on ilmaissut, että 
kokevat ”hyvin terapeuttisena” sen ko-
kemuksen, että yläraajaa pystyy käyt-
tämään. Tämä yhdessä monipuolisten 
harjoitusohjelmien kanssa motivoi 
kuntoutujia harjoitteluun, terapeutit 
kertovat käyttäjäkokemuksista.

Yhteistyö toiminut 
mutkattomasti

– Yhteistyö Fysiolinen kanssa on toi-
minut hyvin. Yhteyshenkilöömme Ville 
Tuomiseen on aina tarvittaessa saanut 
yhteyden ja hän on välillä ollut itsekin 
aktiivinen ja kysynyt, miten asiat su-
juvat. Meidän kannaltamme on hyvä, 
että on ollut yksi yhteyshenkilö ja hän 
on toiminut meille myös kouluttajana. 
Laitteen teknisissä säädöissä olemme 
saaneet apua nopeasti ja sovitusta 
on pidetty kiinni, toteavat terapeutit 
lopuksi.

ArmeoSpring -järjestelmä 
monipuolisessa käytössä Laakson 
Sairaalan toimintaterapiassa


