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Useimmille on selvdd, ett[ hieronnalla vaikutetaan lihaksiin ja niiden
kramppeihin, kireisiin lihaskalvoi-

hin ja jiiykkien nivelten liikkuvuuteen. Pddnsdrky, migreenin ja niska-hartiaseudun kireydet ovat tyypil-

Hieronta rauhoiftaa ia rentouttaa

tlviisti vaikuta, samoin kuin sill[

Hieronta rentouttaa, rauhoittaa
mielth, madaltaa stressiii ja sillti
voidaan lieventiifl masennusta ja
ahdistusta. T[ml siksi, koska hieron-

merkitystd syddmen pumppaamaan
verimddr[[n tai syddmen kuormitukseen. Hieronta kuitenkin laskee het-

ta vdhentdd stressihormoni kortisolin

lisi5 syitl hakeutua hierontaan. Mutta
tiesitko, ettd hieronnallaja sen vaikutuksilla on yhteys myiis moniin muihin

mdiiriiii kehossa samalla kun mielialahormoni serotoniinin miirir[ lisdiintyy.
Asiakkaan kuulee usein sanovan myiis

kehon mekanismeihin?

ajatuksen olevan kirkkaamPi, kun

Hieronta lieventiiii kipua aktivoimalla siihktjimpulsseja lihasten ja ni-

hdn nousee hierontaptiyddltii pois.

velten tuntoa aistivissa reseptoreissa
ja viilittiijiisoluissa. Se my6s vapauttaa
solutasolla kipua sldteleviid ja kipuviestin vdlittymiseen vaikuttavaa endorfiinia ja muita saman kaltaisia hor-

la voidaan vaikuttaa autonomisen her-

moneja elimist<issl. Ndm[ ainesosat
linkitt,'vat hyvlnolon tuntemukseen.

Kevyelld, rentouttavalla hieronnalmoston toimintaan ja aktivoida parasympaattista hermostoa. Parasl, npaat-

tinen hermosto liittyy rauhoittumiseen, lepoon ja palautumiseen.
Sydlmen syke laskee, verenkierto
rauhoittuu ja verenpaine madaltuu.

Terveydentila vaikuttaa hieronnan
voimakkuuteen
Lihaksia hierottaessa huolletaan samalla koko

verenkiertoelimistiiii.

ei ole

kellisesti vflhiin systolista ja diastolista verenpainetta.
Hierojan on huomioitava aina asiakkaan terveydentila ja sdiidettrivii kiisittel)m voimakkuus tlmdn mukaiseksi.
Edellii mainituista syistd johtuen tulee
voimakasta kiisittelyii vdlttdd varsinkin
syddmen vaj aatoimintaa sairastaviert

kohdalla. Sama koskee ateroskleroosia,
valtimokovettumatautia sairastavia,
hieronnan tulee olla riittdvin kevynd,
ettei kalkkeutuneista valtimoista kulkeudu tukoksia verisuoniin.
Vaikka hieronta ei juuri vaikuta terveessl kehossa laskimoverenkiertoon,
voi sillii kuitenkin helpottaa laski-

moverenkierron heikkoudesta
turvotusta.

j ohtuvaa alaraaj oj en

Samoin kuin hieronnalla ja varsinkin
tymfatekniikoilla voidaan vaikuttaa

Lihasalueen venyessd venyvdt mytis
erilaiset lihasalueeseen liittyvlt veri-

irnunestekierron hiiiriiistii aiheutuvaan turvotukseen kehon eri

suonirakenteet ja tlmiin joustavuuden ylliipito on kehon kokonaiskunnon
kannalta hyvd asia. Hieronta nostaa

osissa.

Liikiirin

luval la ia erityistarpeet

ihon liimpdtilaa ja avaa pieniii kapillaareja, hiussuonia, vilkastuttaen

huomioiden

ndin ihon verenkiertoa. Hierontaa kdy-

hierontaa, kunhan hieronnalle saa lflflkiirin luvan. Samoin on valtimo- ja

tetdin ihon arpien ja myos slvemmdlld
ihon alla olevan arpikudoksen peh-

mentfimiseen.
Suuriin valtimoihin ja laskimoihin
ei hieronta terveilld ihmisilH merkit-

Sydiinpotilaan ei tarvitse j[?idii ilman

laskimoveritulppien jiilkeen, muista aina pyytiiii liiiikiiriltii lupa hieronnalle.
Mycis mahdollinen liiiikitys ja siitii
johtuva verenvuototaipumus tai muut

Hieroja Anna Kovasiipi yhdistelee hoitomuotoina klassista- ja
urheiluhierontaa, passiivisia venytyksii, akupunktiota ja triggerpistek6sittely6.
Hinel16 on myos syopdpotilaan hieronnan erikoiskoulutus.
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halta esimerkiksi leikkauksen tai muun
syyn vuoksi, voidaan hieronta suorit-

makuulla. H1vii, miellyttdvd asento ja
sopivan ldmpimiisti peiteltyn[ o]eminen rentouttaa my<is vastaanottamaan
hoitoa.
Sydiinpotilaan hieronnassa tulee hierontaotteiden paineen voimakkuus sddtdd vastaamaan potilaan tilannetta. Syd[npotilaan hieronta voi olla paineeltaan huomattavasti normaalia kevyempd[, tdssd tapauksessa vdhemm[n on
kuitenkin hoidollisesti enemm[n.
Kunhan edell[ mainitut asiat otetaan
huomioon ei hieronnalle ole estettd.
Kun vastaanotolleni tulee esimerkiksi

taa potilaan ollessa istuallaan tai lcylki-

rytmihiiiriiipotilas, etsin h[nelle hyv[n

sivuvaikutukset on syltd saattaa hierojan tietoon. Koulutetun hierojan tehtdvd on huomioida asiakkaan erityistar?eet saamiensa tietojen ja potilaan
voinnin perusteella. Hieroja huolehtii
myiis riittlv[n turvaet[isyyden pitiimisestd esimerkiksi potilaalla mahdollisesti olevaan syd[mentahdistimeen tai

stenttiin.
Hoitoasento muokataan yhdess[ potilaan kanssa juuri hiinelle sopivaksi.
Kun pdin- tai selinmakuu tuntuu pa-

asennon, sovitan otteeni hdnelle optimaaliseen voimakkuuteen ja aloitan

hoidon.
Koulutettu hieroj a, Anna Kouasiipi
Hier ontq Br achialis H elsinki

Koulutettu hieroja s6Atelee hieronnan
voimakkuuden asiakkaan terveydentilan
ja erityistarpeiden mukaan.

