
CoreTherm® -lämpöhoito
hyvälaatuiseen eturauhasen liikakasvuun

Tietoa potilaille



Jokainen henkilö, jolla on oireita aiheuttavaa eturauhasen liikakasvua, 
on yksilöllinen. CoreTherm®-käsittelyssä hoito voidaan sovittaa juuri 
Sinun tarpeisiisi.

Esite koskee CoreTherm®-lämpöhoitoa ja kuvailee CoreTherm®-
lämpöhoidon vaiheet ennakkovalmistautumisesta hoitoon ja hoidon 
jälkeiseen vaiheeseen.

Halutessasi lisätietoja voit lukea CoreTherm®-hoidosta osoitteessa 
www.coretherm.se tai soittaaProstaLundin potilaspuhelimeen 
+46 46-12 09 04, joka on auki arkisin 08:00 - 17:00.

Voit myös ottaa yhteyttä lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi saadaksesi 
lisätietoja ja apua.

Tähän sinä tai sairaanhoitajasi/lääkärisi voitte kirjoittaa
CoreTherm®-hoidosta vastaavan henkilön puhelinnumeron: 

Tämän esitteen lopussa on avuksi lyhyt sanasto. 
Sanastoon merkityt sanat on kursivoitu.

Nämä tiedot on tuottanut ProstaLund AB ja 
lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut:

Lääketieteen tohtori Sonny Schelin, Specialistläkargruppen i Kalmar

© 2017 ProstaLund
www.prostalund.se

Tietoja CoreTherm®-hoidosta



CoreTherm®-hoito käsittää mikroaalloilla tehtävän eturauhasen 
lämpöhoidon. Menetelmä on minimaali-invasiivinen hoitomuoto, joka 
on suunniteltu potilaille, jotka kärsivät BPH:sta.

Hoito, joka tehdään paikallispuudutuksessa, kestää noin 10 minuuttia. 
Käynti vastaanotolla kestää kokonaisuudessaan noin tunnin. Tämä 
kattaa valmistelut, hoidon ja tietojen antamisen.

Hoitotulos vastaa sairaalassa tehtävää leikkaushoitoa.  
Leikkaushoitoon verrattuna CoreTherm®-hoidon käyttö aiheuttaa 
vähemmän vakavia komplikaatiota.

Hyvälaatuinen eturauhasen liikakasvu (BPH) voi aiheuttaa selviä 
virtsaamisvaikeuksia.

Noin puolella yli 50-vuotiaista ja jopa 80 prosentilla yli 80-vuotiaista 
miehistä esiintyy BPH:sta johtuvia virtsaamisvaikeuksia.

BPH ei ole syöpäsairaus, mutta se voi hoitamattomana johtaa 
vakaviin virtsarakon ja/tai munuaisten vaurioihin, jotka heikentävät 
pysyvästi niiden toimintaa.

BPH - benign prostatahyperplasi Mitä CoreTherm®-hoito sisältää

Sinun tulee ottaa tavalliset lääkkeesi aamulla ennen hoitoa, jos muuta 
ei ole määrätty.

Lääkärisi määrää sinulle lääkkeet, jotka sinun tulee ottaa ennen 
hoitoa ja sen jälkeen.

Kotona tehtävät valmistelut ennen hoitoa

Normaali eturauhanen

Hyvälaatuinen eturauhasen liikakasvu



CoreTherm®-hoito kestää noin 10 minuuttia. Hoitotietokoneen kautta 
valvotaan eturauhasen lämpötilaa. Veren virtausta ja hoitotulosta 
valvotaan jatkuvasti hoidon ohjaamiseksi.

Toimenpiteen aikana seurataan kahdeksaa turvallisuuslämpömittaria: 
kolme sijaitsee eturauhasessa, kolme peräsuolessa, yksi hoitokate-
trissa ja yksi virtsaputken alla siittimen ympärillä. Nämä toimenpiteet 
tekevät hoidosta turvallista ja tehokasta.

 

Miltä CoreTherm®-hoito tuntuu
Normaalisti hoidon aikana esiintyy jonkin verran lämmöntunnetta. 
Virtsaamistarvetta esiintyy normaalisti hoidon loppua kohden, 
tavallisesti kun vain 2–4 minuuttia hoitoaikaa on jäljellä.  Nämä 
virtsaamistarpeen tunteet voivat olla voimakkaita, mutta kyseessä on 
”väärä hälytys”, koska virtsarakko tyhjennettiin juuri ennen hoidon 
aloittamista. Mahdolliset lämpöaistimukset ja virtaamistarpeen tunne 
lakkaavat heti, kun hoito on lopetettu.

Hoito keskeytyy automaattisesti, jos eturauhasen lämpötila (siittimen 
tyven kohdalla tai peräsuolessa) saavuttaa ennalta asetetun 
turvallisuusrajan. Hoidosta vastaava lääkäri tai sairaanhoitaja sovittaa 
lämpötason ja ”räätälöi” hoidon sopimaan sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. 

Hoidon jälkeen hoitokatetri ja turvallisuuslämpömittarit irrotetaan. 
Tämän jälkeen asetetaan tavallinen virtsatiekatetri.

Hoitopäivä CoreTherm®-hoito

Ennen vastaanottokäyntiä
Syö kevyempi ateria, ennen kuin tulet vastaanotolle. On hyvä, jos 
vatsasi on toiminut ennen vastaanottokäyntiä. Käyntiä varten 
kannattaa pukeutua mukaviin vaatteisiin.

Valmistautuminen vastaanottokäyntiin ja paikallispuudutukseen 
Alapään alue pestään bakteereja tuhoavalla saippualla. Virtsaputki 
täytetään paikallispuudutusgeelillä ja pehmeä penispuristin 
virtsaputken ympärillä pitää geelin paikallaan.  Eturauhasen 
paikallispuudutus tehdään puudutuskatetrin avulla. Voit tuntea 
piston injektion yhteydessä. Paikallispuudutus takaa kivuttoman ja 
nopean hoidon. Paikallispuudutuskatetri tyhjentää myös virtsarakkosi.

Hoitokatetri ja lämpötilan mittaaminen 
Paikallispuudutuksen jälkeen hoitokatetri viedään virtsaputkeen. 
Turvallisuus- ja kontrollilämpömittari viedään peräsuoleen.
Siittimen tyveen kiinnitetään lisäksi turvallisuuslämpömittari. 
Turvallisuuslämpömittarit suojaavat hoidon aikana tapahtuvilta 
vaurioilta.

Jos sinulle ei voi tehdä ”hammaslääkärin 
puudutusta”, on tärkeää kertoa siitä 
sairaanhoitohenkilökunnalle.”



Katetrin käyttö CoreTherm®-hoidon jälkeen
Lämpökäsittely saa aikaan kudosvaurion ja se saa myös 
eturauhasen turpoamaan. Turvotus voi kestää usean viikon ajan 
ja se laskee vähitellen.

Tämä vaikeuttaa virtsaamista hoidon jälkeisenä aikana ja siksi hoidon 
jälkeen on asetettava virtsatiekatetri. Katetrin käyttöaika voi vaihdella 
kahdesta kuuteen viikkoon riippuen eturauhasen koosta, 
virtsarakon toiminnasta ja mahdollisesta katetrin tarpeesta ennen 
hoitokäsittelyä. Itsekatetrointi voidaan aloittaa uudelleen ja se voi 
korvata katetrin määrätyn ajan CoreTherm®-hoidon jälkeen.

Lääkärisi/sairaanhoitajasi päättää, mikä on parasta juuri Sinun 
kohdallasi ja antaa katetrin käyttöä koskevat ohjeet.

CoreTherm®-hoidon jälkeinen aika

Vältä painavien esineiden nostamista 
ja voimakasta fyysistä rasitusta 
hoidon jälkeen.”

Mitä voit odottaa CoreTherm®-hoidon jälkeen
Normaalissa tapauksessa pääset kotiin heti hoidon jälkeen. 
Valmistaudu siihen, että voit jäädä töistä kotiin lepäämään 
muutamaksi päiväksi. Vältä painavien esineiden nostamista ja 
voimakasta fyysistä rasitusta. Kestää muutaman päivän ennen kuin 
virtsaputki tottuu virtsatiekatetriin. Tässä yhteydessä ilmenee tiettyä 
ärsytystä ja kipua, mutta se katoaa tavallisesti muutaman päivän 
kuluttua.

Lääkärisi määrää sinulle sopivat lääkkeet, jotka vähentävät 
epämukavuuden tunnetta hoidon jälkeen. Tavallisesti määrätään 
antibiootteja, tulehdusta estäviä lääkkeitä ja virtsaamistarpeen 
tunnetta vähentävää lääkettä. Alapäähygieniasta huolehditaan 
hoidon jälkeen käsisuihkulla ja haalealla vedellä.

Virtsassa voi näkyä verta useamman viikon ajan hoidon jälkeen. 
Katetrin poistamisen jälkeen virtsassa voi olla myös kudospaloja. 
Virtsaputken pään ympärille voi muodostua eritettä. Se on täysin 
normaalia ja vaaratonta ja lakkaa ajan kuluessa. 

Muilta osin voit elää normaalisti, mutta vältä pyöräilyä 1 - 2 kuukauden 
ajan hoidon jälkeen.

Mihin oireisiin kannattaa kiinnittää huomiota 
CoreTherm®-hoidon jälkeen
Kuumeen, voimakkaan palelun, voimakkaan verenvuodon, katetrin 
toiminnan lakkaamisen, pahoinvoinnin tai oksentelun ilmetessä tai jos 
tunnet itsesi yleisesti ottaen huonovointiseksi, sinun tulee välittömästi 
hakeutua lääkäriin/sairaalaan saamaan apua ja tutkituttamaan tilasi. 
Näiden oireiden esiintyminen on kuitenkin harvinaista.



Toinen vastaanottokäynti

Toinen vastaanottokäynti ja katetrin poisto
Kun katetri on aika poistaa, saat ajan tätä varten urologin 
vastaanotolle tai terveyskeskukseen. Saat ohjeet mukaasi 
hoitohenkilökunnalta.

Katetrin käyttämiseen liittyy aina virtsatietulehduksen vaara. 
Virtsanviljely ja mahdollinen kohdennettu antibioottikuuri määrätään 
siksi säännönmukaisesti. Virtsaamistarpeeseen liittyvät oireet 
lakkaavat vähittäin hoidon lopettamisen ja katetrin poistamisen 
jälkeen.

 
Kontrollikäynti hoidon jälkeen
Keskimäärin noin 3 - 4 kuukauden jälkeen saat mahdollisesti uuden 
ajan urologinvastaanotolle. Saattaa olla, ettei hoidon täyttä tehoa 
ole havaittavissa. Potilaat, joilla on yliaktiivinen rakko, voivat tarvita 
pidemmän ajan toipuakseen oireettomiksi.

Selvä parannus havaitaan asteittain seuraavien viikkojen ja kuukau-
sien aikana. Suurin osa havaitsee selvää parannusta aikaisempaan 
usein viikoittain seuraavien kolmen kuukauden aikana.  Voit siis 
odottaa elämänlaadun parantuvan asteittain.

Useissa tutkimuksissa on todettu 
tuntuvaa ja pitkäaikaista 
BPH-oireiden paranemista 
CoreTherm®-lämpöhoidon jälkeen.

”

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten CoreTherm® toimii? 
CoreTherm® käyttää lämpöä virtsaputkea painavan liiallisen 
kudokseen poistamiseen miehillä, joilla on hyvälaatuista eturauhasen 
liikakasvua (BPH). CoreTherm® hyödyntää ainutlaatuista patentoi-
tua tekniikkaa, joka mahdollistaa eturauhasen lämpötilan jatkuvan 
seuraamisen ja hoidon räätälöimisen kullekin potilaalle sopivaksi.
 
Onko hoito kivuliasta?
Hoito tehdään vastaanottokäynnillä. Saat virtsaamistarpeen 
tunnetta ja kipua ehkäisevän lääkityksen ennen hoidon 
aloittamista. Virtsaputki puudutetaan paikallispuudutusgeelillä. 
Paikallispuudutusaine injektoidaan neljään kohtaan eturauhasessa 
erikoiskatetrin avulla. Tämän jälkeen hoito on kivutonta. Hoidon 
aikana voit kuitenkin tuntea virtsaamistarvetta ja jonkinasteista 
lämmöntunnetta. Lisälääkitystä voidaan määrätä mahdollisiin 
epämiellyttäviin tuntemuksiin. Voimistuvan virtsaamistarpeen 
ilmetessä ota yhteyttä lääkäriin virtsatietulehduksen poissulkemiseksi. 

Vaikuttaako hoito seksuaalitoimintoihin?
Normaalisti hoito ei vaikuta erektioon. Siemennesteen määrän 
vähenemistä laukeamisen yhteydessä ilmenee 30-40 prosentilla 
miehistä hoidon jälkeen. Jos erektiokykysi on normaali ennen hoidon 
aloittamista, voit odottaa, että se on normaali myös hoidon jälkeen. 

Onko CoreTherm® testattu menetelmä?
CoreTherm® on tutkimukseen perustuva hoitomuoto 
ruotsalaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten viranomaisten 
ja asiantuntijaorganisaatioiden (SBU, FDA, EAU ja AUA) arvioinnin 
mukaan. CoreTherm®-hoitoa on arvioitu useissa tutkimuksissa ja sitä 
on myös verrattu TURP-toimenpiteeseen (eturauhasen höylääminen) 
ja avoimeen leikkaushoitoon (eturauhasen täydelliseen poistoon 
leikkauksella).

Onko CoreTherm®-hoito tehokasta pitkällä tähtäimellä? 
Useissa tutkimuksissa on todettu BPH-oireiden huomattavaa ja 
pitkäaikaista paranemista lämpöhoidon jälkeen. CoreTherm® voi 
antaa sinulle ja läheisillesi toivomanne tulokset.



Antibiootti: Lääke, jota käytetään tulehduksen hoitoon ja 
ehkäisemiseen.  
 
Hoitokatetri: Pehmeä ja taipuisa putki, joka viedään virtsarakkoon 
virtsaputken kautta. Katetri sisältää sondin, jota käytetään eturauhasen 
lämpötilan tarkkailuun ja laitteen mikroaaltohoitoa varten. 
 
BPH: Benign prostatahyperplasi, iän myötä tapahtuva hyvälaatuinen 
eturauhasen liikakasvu, joka voi johtaa virtsaputkeen kohdistuvaan 
paineeseen, mikä tekee virtsarakon tyhjentämisestä vaikeampaa. 
 
Virtsatiekatetri: Pehmeä ja taipuisa putki, joka johtaa virtsan 
virtsarakosta esim. keräyspussiin tai hanaan, jonka voit avata 
virtsarakon tyhjentämiseksi wc-käynnin yhteydessä. 
 
Paikallispuudutus: Lääkeaine, joka joko injektoidaan tai laitetaan 
suoraan iholle tai limakalvoille määrätyn alueen käsittelemiseksi. 
 
Minimaali-invasiivinen: Hoito, joka voidaan tehdä luontaisen 
ruumiinaukon, esimerkiksi virtsaputken kautta. Hoito, joka ei vaadi 
sairaalahoitoa, nukutusta tai selän puudutusta. 
 
Virtsaputki: Siittimen läpi kulkeva putki, joka poistaa virtsan 
virtsarakosta.  
 
Urologi: Lääkäri, joka on erikoistunut virtsateihin ja miehen 
sukupuolielimiin 
 
SBU: Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering 
 
FDA: U.S. Food and Drug Administration 
 
EAU: European Association of Urology  
 
AUA: American Urological Association

Sanasto

TÄRKEITÄ TIETOJA
CoreTherm® on turvallinen ja tehokas hoitomuoto, 
jossa komplikaatioriski on pieni. Kuten kaikkien 
lääketieteellisten toimenpiteiden kohdalla, harvinaisissa 
tapauksissa saattaa ilmetä komplikaatioita ja 
sivuvaikutuksia.

Ota yhteyttä lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi, jos 
sinulla ilmenee jotakin seuraavista:

•  Selittämätöntä korkeaa kuumetta tai vilua –  
 ne voivat olla merkki tulehduksesta 

•  Voimakasta verenvuotoa 
•  Katetrin toiminnan lakkaaminen 
•  Voimakasta kipua – riippumatta siitä, milloin ja  

 missä sitä ilmenee 

Useissa tutkimuksissa on todettu BPH-oireiden 
huomattavaa ja pitkäaikaista paranemista 
CoreTherm®-lämpöhoidon jälkeen.”



ProstaLund AB
Mobilvägen 10 • 223 62 Lund • Sverige

Puh. +46 46 12 09 04 • info@prostalund.com • www.prostalund.se

ProstaLund AB on ruotsalainen yritys, 
jonka pääkonttori sijaitsee Lundissa. 
Yritys on perustettu 1990-luvun alussa 
ja se toimii lääkintätekniikan alalla.

ProstaLund kehittää ja myy 
patentoituun, yksilöllisesti 
räätälöitävään CoreTherm®-
lämpöhoitoon perustuvia laitteita 
hyvälaatuisen eturauhasen liikakasvun 
hoitoa varten.

Yli 50 000 miestä on saanut hoitoa 
CoreTherm®-menetelmälla.
Menetelmää käytetään nykyisin 
sairaaloissa ja lääkäreiden 
vastaanotoilla Ruotsissa ja eri puolilla 
maailmaa.
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