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rTMS 

• Repetitive eli sarjoittainen transkraniaalinen 

magneettistimulaatio 

– Stimulaatiokelalla annetaan voimakas magneettipulssi, 

joka läpäisee päänahan ja kallon 

– Magneettipulssi synnyttää aivokuorella hermosoluja 

aktivoivan sähkövirran 

– Voidaan kiihdyttää tai jarruttaa aivokuoren toimintaa 

– Tarkoituksena lievittää oireita kuten masennusta ja 

ahdistusta 

– Lähes kivuton menetelmä 



Ennen hoidon aloittamista 

• Lääkäri suunnitellut hoidon potilaan lähetteen ja esitietojen 

perusteella 

– Hoitoalue 

– Käyntikerrat 

– Hoitotaso ja taajuus 

• Yleensä masennukseen annettava hoito 

– Vasemman puolen hoito 

– Taajuus 10 Hz 

– Hoitotaso 90% -120% motorisen kynnyksen intensiteetistä 



MAGSTIM -

MAGNEETTISTIMULAATTORI 



Potilaan ensimmäinen käyntikerta 

• Hoitaja haastattelee potilaan 

– Vasta-aihelomake 

• Kerrotaan mahdollisista ohimenevistä haittavaikutuksista 

– Lihasjännityksestä aiheutuva kipu 

– Päänsärky 

• Lääkäri tai hoitaja määrittää: 

– Motorisen pisteen 

– Hoitoalueen 

– Motorisen kynnyksen 

– Hoitotason 



Hoitokohdan määrittäminen 

• Määritetään potilaan pään pinnalta motorinen piste 

– Liikeaivokuoren se kohta, joka stimuloi vastakkaiselta 

puolelta peukalon tyven lihasta  

– 10-20-järjestelmän mukaan se on vasemmalla puolella 

noin C3-elektrodin ja oikealla C4-elektrodin kohdalla 

• Annetaan yksittäisiä stimulaatiopulsseja  pään sille puolelle, 

jolle hoito on tarkoitus kohdistaa 

– Potilaalla on vastakkainen käsi rennosti sylissään, jotta 

vaste eli pieni liike peukalossa on nähtävissä 

• Stimulaation voimakkuutta lisäämällä motorinen piste on 

helpompi löytää, koska myös liike on suurempi 

 



Hoidon voimakkuus ja hoitokohta 

• Hoidon voimakkuus määritetään motorisen kynnyksen avulla, 

kun motorinen piste on löydetty 

• Motorinen kynnys tarkoittaa stimulaation pienintä mahdollista 

intensiteettiä eli voimakkuutta, jolla kyetään aiheuttamaan 

havaittavissa oleva vaste, joka näkyy pienenä nykäyksenä 

peukalossa 

• Hoitokohta on motorisesta pisteestä noin 5-7 cm eteenpäin 

mitattuna 

• Hoitokohta voidaan määrittää sekä vasemmalta että oikealta 

puolelta samalla tavalla 

 



Hoitajan vastuu 

• Seurata potilaan vointia ja paikoillaan pysymistä 

• Laitteen toiminta 

• Hoitokohdan merkitseminen 

– Opastetaan myös potilasta vahvistamaan merkittyä kohtaa 

• Kirjata potilaan hoitolomakkeeseen 

– Annettu hoito 

– Potilaan vointi 

– Muita huomioita 

• Yrittää kannustaa potilasta sitoutumaan hoitoon, vaikka 

tuloksia ei heti näy 



Haasteet hoidon yhteydessä 

• Kelan oikea kohta ja asento 

– Hoitokohdan merkin säilyminen 

• Potilaan paikoillaan pysyminen koko hoidon ajan 

• Laitteesta tuleva nakuttava ääni 

– Potilaalla korvatulpat 

– Hoitaja 1,5 metrin etäisyydellä 

• Potilaan sitoutuminen hoitoon 

– Vaikutukset tuntuvat 5-7 kerran jälkeen (yksilöllisiä) 

– Aloitushoidossa käynnit yleensä joka arkipäivä 3 viikon 

ajan 



Navigointilaite 

• Määritetään haluttu hoitokohta magneettikuvantamisen avulla  

– Jokaiselle potilaalle henkilökohtaisesti 

• Näytöllä potilaalta aiemmin otettu 3D-kuva aivoista 

• Kelan kohdentaminen näkyy ruudulla reaaliajassa 

 

• EDUT: 

– Tarkempi kohdennus halutulle alueelle 

– Parempi toistettavuus 

– Laajempi hoitovalikoima 

• RAJOITTEET: 

– Hinta 
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