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Case-tutkimus B-Cure Laser -hoitolaitteella palovammahaavaan 

Photobiomodulaatio (PBM) eli Low level laser therapy (LLLT) haavahoidon tukena  

Tutkimus on suoritettu yhteistyössä Terveystekniikka Valko Oy:n ja Kaarinan terveyskeskuksen kanssa 
kesäkuusta 2018 joulukuuhun 2018. Potilaalta oli sekä kirjallinen että suullinen lupa tutkimukseen 
osallistumiseen Projektikoordinaattorina toimi TH Johanna Laaksonen. Laaksonen on YAMK opiskelija. 

Potilaan tiedot: 32 vuotias työssäkäyvä mies. Perussairauksia ei ole, eikä jatkuvaa lääkitystä käytössä. 
Potilas polttaa tupakkaa ja juo alkoholia kohtuudella. Potilaan ollessa 8-vuotias ihosta 87% paloi pahasti 
sähkötapaturmassa. Tapaturman seurauksena potilas joutui olemaan pitkään sairaalahoidossa ja käymään 
läpi useita ihonsiirtoja. Iho on kauttaaltaan täynnä arpikudosta.  

Vasemman säären takaosassa on ollut säärihaava 10 vuoden ajan. Sitä on hoidettu erikoissairaanhoidossa 
sekä avosairaanhoidossa. Haavalle on kokeiltu monia eri hoitotuotteita. Haava on avattu 
erikoissairaanhoidossa ja haavalle tehty mm. ihonsiirteitä. Haava on tulehtunut useasti ja potilas joutunut 
käyttämään monia kertoja antibioottikuureja. Samassa jalassa on ollut myös useaan otteeseen 
ruusuinfektio, jolloin potilas saanut antibioottia suonensisäisesti. Haavaa ei ole koskaan saatu kiinni. Kun 
muut hoidot eivät tehonneet, päätettiin kokeilla laserhoitoa B-Cure laser laitteella. Laserhoito aloitettiin 
kesäkuussa 2018.  

21.6.2018 Alkutilanne 

Haava on vasemman pohkeen takaosassa. Haava oli 
laserhoidon alkaessa kooltaan 3cm ja 0,5cm syvä ja haavan 
ympärysiho karstainen kuiva ja haava eritti märkää. Haavalla oli 
useita antibioottikuureja ennen laserhoitoa, haava tulehtui ja 
haisi ja eritti runsaasti.  

Viereinen kuva lähtötilanteesta 21.6.2018 

21.6.2018 Hoidon suunnittelu 

Potilas käy kerran viikossa terveyskeskuksessa haavahoidossa. 
Viikoittaisten hoitokäyntien yhteydessä annetaan samalla B-Cure 
Laser Pro valohoito. Kotona potilas hoitaa B-Cure Laser Sport   
laitteella omatoimisesti haavan sidosten vaihtamisen yhteydessä. 
Haavan suojana käytätetään koko hoitojakson ajan Sorbact gel 
verkkoa + sorbact foam imevää taitosta. Haava huuhdellaan 
jokaisella hoitokerralla Prontosan-haavaliuoksella.  

21.6.2018-27.12.2018 Hoidon toteutus ja tulokset 

Kerran viikossa mekaaninen puhdistus terveyskeskuksessa ja 
laserhoito 8min. 2x viikossa omahoito kotona 8 min. /hoitokerta. 

Laserhoidon myötä haavan pohja nousi reilusti ylöspäin ja 
haavan väri muuttui. Haavan ympärillä oleva iho parantui ja 
muuttui terveemmän väriseksi. Haava ei tulehtunut kertaakaan 
ja haavan koko pienentyi jo kuukaudessa puoleen sitä mitä se oli 
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ollut tämän hoitokokeilu alkaessa.  2kk kohdalla tuli notkahdus ja 
haavan paraneminen ei edistynyt, vaan pysähtyi. Samaan kohtaan 
osui kesän helteet.  

Laserhoidon aloituksesta 3 kk päästä haavan pohja oli noussut 
kokonaan ja haava oli täysin kiinni. Sen jälkeen jatkettiin vielä 
ylläpitohoitoa kerran viikossa vastaanotolla ja lisäksi potilas hoiti 
kotona haavaa 2 x viikossa. Hoitoajaksi muodostui yhteensä 6 
kuukauden mittainen jakso. Laserhoidon aikana ei tarvittu 
antibioottikuureja ja potilaan toimintakyky parani.  

Viereinen kuva on otettu 18.12.2018 

Potilaan oma kertomus hoidosta 

Maksim Tarsalainen, Piikkiö: 

” Olen nyt 32-vuotias. Olin 8 -vuotias onnettomuuden sattuessa. 
Vasemman pohkeen takaosassa on ollut säärihaava 10 vuotta. Haava on tulehtunut usein ja siinä on ollut 
monta kertaa ruusuinfektio. Olen joutunut olemaan lukemattomia kertoja antibioottikuurilla pitkiäkin 
aikoja. Haavaa on hoidettu eri menetelmin ja siihen on tehty ihonsiirteitä. Välillä haava on hieman 
parantunut, mutta sitä ei ole saatu koskaan täysin umpeutumaan. Kaikista kokeilluista hoidoista huolimatta 
haavaan on jäänyt auki-olevia kohtia, joihin on pitänyt käyttää paikallishoitoja. Haavan suojaaminen on 
ollut erittäin tärkeää, sillä työskentelen automekaanikkona ja infektioalttius on jatkuvasti läsnä.  

Kesäkuussa 2018 minulle tuli mahdollisuus kokeilla LLLT terapiaa B-Cure Laser -laitteella muun haavahoidon 
osana, niin ajattelin että kokeillaan nyt. Suhtautumiseni mahdollisuuteen, että haava paranisi oli 
epäileväinen ja hyvinkin skeptinen. Miten tämä voisi auttaa, kun eivät edes ihonsiirteetkään ole saaneet 
haavaa paranemaan.  

Haavan koko oli kesäkuussa 2018 laserhoitoa aloitettaessa 5x6 cm. Hoidin haavaa B-Cure Laser -laitteella 2 
kertaa viikossa kotona ja kerran viikossa terveyskeskuksessa normaalin haavahoidon yhteydessä. Tulokset 
alkoivat näkyä pian. Haavan pohja alkoi nousta ja reunat kuroutua pienimmiksi. En meinannut uskoa 
todeksi laserhoidon tehokkuutta. Tulokset ovat kerrassaan uskomattomia, niin minun kuin 
hoitohenkilökunnankin mielestä. 

Joulukuussa 2018 haava oli rauhoittunut ja laserhoitoa jatkettiin 
edelleen joka toinen päivä ihokerroksen paksuuntumiseksi.   

Nyt maaliskuussa 2019 haava on umpeutunut lähes kokonaan ja 
uskon että kohta se on kokonaan kiinni. Tämä paraneminen on 
mielestäni uskomatonta, enää ei ole kuin pieni viilto jäljellä, joka 
paranee päivä päivältä. Olen kiitollinen, että B-Cure Laser -hoitolaite 
tuli eteeni ja teki mahdottomasta mahdollista ”. 

 
 
 
Viereinen kuva on otettu 14.3.2019 
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