
Mutahoito

Hoitava  muta  on  luonnollinen,  orgaaninen  ja  mineraalinen  kolloidiaine,  joka  on  syntynyt
vuosituhansien  aikana  vesikasvien  ja  -eläinten  hajoamisen  tuloksena.  Se  sisältää  runsaasti
monimutkaisia  biologisia  ja  aktiivisia  aineita.  Näiden  joukossa  on  korvaamattomia
aminohappoja,  hormoneja,  tarpeellisia  mineraaliaineita,  alumiinia,  rautaa,  fosforia,  sinkkiä,
kalsiumia, seleeniä, magnesiumia, piitä ja kuparia.

Vaikutus

Lämpö − kudoksien lämpeneminen syvältä parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

Kemiallinen  vaikutus  −  mudan  sisältämillä  bioaktiivisilla  aineilla  on  positiivinen  vaikutus
elimistön biokemiallisiin reaktioihin.

Mekaaninen vaikutus − mutakääreen paine vilkastuttaa ihossa sijaitsevia hermopäätteitä.

Radioaktiivinen  vaikutus  −  hoitavan  mudan  radioaktiiviset  isotoopit  vilkastuttavat  elimistön
puolustusreaktioita.

Mutahoito vaikuttaa useiden elimien toimintaan.  Hengitys,  sydämen toiminta,  immuniteetti,
veren  koostumus,  munuaisten  toiminta  ja  elimistön  yleinen  aineenvaihdunta  muuttuvat.
Mutahoito  vähentää  yliherkkyyttä  useiden  tartunnallisten  ja  allergisten  sairauksien  osalta.
Mutahoito  auttaa  sairauspesäkkeissä  turvotuksen,  tiivistyneiden  kudosten  ja  kiinnikkeiden
imeytymistä.  Mutahoito  ennaltaehkäisee  kroonisten  sairauksien,  kuten  niveltulehduksen
pahenemista,  hidastaa  sen  etenemistä  ja  vähentää  hoitotarvetta.  Oikein  annosteltuna
mutahoito nopeuttaa hitaasti eteneviä kroonisia sairauksia nopeuttaen siten myös paranemista.
Mutahoito ei koskaan aiheuta allergiaa (ihottumaa, ihon kutinaa tms.).

Hoito auttaa mm. seuraavissa tapauksissa:

• luuston, lihaksiston ja sidekudoksen sairaudet
• nivelreuma, selkärankareuma
• erilaiset niveltulehdukset, reuman jälkeiset nivelkivut, kihti
• spondylartroosi, nivelten läheisten kudosten sairaudet
• onnettomuuden jälkeiset luu- ja nivelvauriot
• periostiitti, myosiitti
• kontraktuurat
• troofiset haavat
• krooninen luumätä

 
Ääreishermojärjestelmän sairaudet

• radikuliitti, neuriitti, ganglio
• Raynaud'n oire
• onnettomuuden jälkeiset liikunta- ja tuntohäiriöt
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Keskushermojärjestelmän taudit

• lasten CP-oireyhtymä
• aivon ja aivokalvontulehduksen jälkeiset jälkioireet
• aivokopan ja selkäytimen posttraumaattiset tilat
• välilevyn poiston leikkauksen jälkeiset tilat.

Sukupuolielinten taudit

• kohdun ja kohdun sivuelinten krooniset tulehdukset
• tulehduksen jälkeinen tai kohdun lievästä alikehittyneisyydestä johtuva hedelmättömyys
• leikkauksen jälkeiset kiinnikkeet ja kudostiivistymät akuutin vaiheen jälkeen
• munasarjojen toimintahäiriöt
• krooninen eturauhastulehdus, kivesten, lisäkivesten ja siemenrakkojen tulehdukset.

Ihotaudit

• rajoittunut neurodermatiitti
• psoriasis (puhkeamisvaiheessa)
• ihon tulehdus- ja kylmettymisvaurioiden jälkeiset tilat, erityisesti arpeutumisen esiintyessä.

Ruoansulatuselinten taudit (akuutin vaiheen jälkeen)

• maha- ja pohjukaissuolen haava
• krooninen koliitti
• vatsatulehdus, suolistotulehdus.

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

• krooninen keskikorvantulehdus (erityisesti rumpukalvon arvet)
• krooninen tonsiliitti, krooninen nenä- ja korvaonteloiden tulehdus
• krooninen nenänielutulehdus ja limakalvon rappeutuma.

Silmätaudit

• krooninen keratiitti
• krooninen iridosykliitti
• krooninen kyynelrauhastulehdus ja lisääntynyt arpikudos.

Hoitoa ei suositella seuraavissa tapauksissa:

• kaikki pahanlaatuiset kasvaimet
• naisten myooman leikkauksen jälkeen noin 5 vuotta
• aikki veritaudit, verenvuodot ja taipuvuus niihin
• kaikki tuberkuloosin muodot
• II ja III asteen (keskiasteen ja vaikea) verenkiertohäiriöt
• verenpainetaudin II ja III aste
• ateroskleroosin ja sydänlihastaudin muodot
• mielisairaudet
• epilepsia
• maksakirroosi
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• kaikki vaikeat munuaisvauriot
• sairasperäinen laihtuminen
• raskaus (alusta lähtien)
• kaikki tartuntataudit akuutissa ja tartuttavassa vaiheessa (myös sukupuolitaudit)
• akuutit turvonneet tulehdukset.

Suoritustapa

Mutahoidon määrää yleensä kuntoutuslääkäri, muu erikoislääkäri tai perhelääkäri. Tätä varten on
täsmennettävä diagnoosia, suoritettava ennakkoon tarvittavia tutkimuksia, kuten kardiogramma ja
verikoe, ja tarvittaessa myös muita kokeita, ja otettava huomioon pois sulkevat tekijät.

Mutahoitokuuri  koostuu  tavallisesti  10–15  hoidosta.  Joissain  tapauksissa  hoitokuuria  voidaan
pidentää  18–24  hoitoon.  Tavallisesti  mutahoito  tehdään  päivän  välein.  Mikäli  mutahoitoa
siedetään hyvin, voidaan määrätä 4–5 hoitoa viikossa. Mutahoidon pysyvän vaikutuksen saamiseksi
on mutahoitokuureja toistettava usean vuoden ajan.

Paikallinen mutahoito

Medicumissa suoritetaan enimmäkseen paikallista mutahoitoa.  Tässä käytetään mutakääreitä ja
tarvittaessa irtonaista mutaa, jos kääreitä on vaikea asettaa. Kämmenen ja kyynärvarren alueiden
hoidot suoritaan pöydän ääressä.  Muiden kehon jäsenien hoidot suoritetaan makuuasennossa.
Hoito kestää 30 minuuttia. Hoidon jälkeen hoidetut alueet huuhdellaan vedellä. Hoitokuurin kesto
on tavallisesti 12 hoitoa, joita tehdään 2–3 kertaa viikossa.

Yleismutahoito

Koko vartalon mutahoitoa tehdään harvemmin. Asiakas katetaan 2–3 cm:n paksuisella lämmitetyllä
mutakerroksella sydänaluetta lukuun ottamatta,  ja sen jälkeen muovikalvolla ja peitteellä,  jotta
mudan lämpötila ei alenisi  ja hoidon tehokkuus säilyisi. Toimenpide kestää 20–30 minuuttia, ja
hoitoa seuraa kevyt suihku. Yleishoidon jälkeen on levättävä vähintään 30 minuuttia. Hoitokuurin
kesto on tavallisesti 12 hoitoa, jotka tehdään 2–3 kertaa viikossa. Kaikki lämmityshoidot toimivat
vielä useiden viikkojen jälkeen.

Mutahoidon sivuvaikutukset

Jos hoito on liian vahva (esim. yleismutahoito) tai väärin ajoitettu (liian usein, sopivuus muiden
hoitojen  kanssa),  saattaa  syntyä  vaarallinen  reaktio,  jonka  tuloksena  voi  syntyä  unisuutta,
unettomuutta,  lisääntynyttä  levottomuutta,  kuumetta,  laskon  nopeutuminen  jne.  Lievä  reaktio
poistuu itsestään.

Sopivuus muiden hoitojen kanssa

Mutahoidon  jälkeen  voi  antaa  vesihoitoja  vasta  2–3  tunnin  kuluttua.  Vesihoitojen  jälkeen  voi
puolestaan  tehdä  heti  mutahoidon.  Turvotusten  esiintyessä  on  tehtävä  ensin  hieronta-  ja  sen
jälkeen mutahoito. Ellei turvotuksia ole, päinvastoin. Sähköhoito on tehtävä mutahoidon jälkeen.
Yleensä on parempi olla tekemättä muta- ja sähköhoitoa saman päivän aikana. Ellei asiakkaalla ole
aikaa käydä pitkäaikaisessa hoidossa, voidaan hoidot tehdä myös samana päivänä, mutta välin on
oltava vähintään 2–3 tuntia.

 

PATSIENDIINFO



Ennen hoidon määräämistä

• täsmennetään diagnoosi, otetaan huomioon poissulkevat tekijät

• tarkistetaan ehdottomasti verenpaine ja sydänrytmi

• suoritetaan tarvittavat tutkimukset – kardiogramma, verikokeet ja tarvittaessa myös muut 
tutkimukset. Tämä on tarpeen, jos kyseessä on:

◦ iäkäs (yli 60-vuotias) asiakas tai potilas
◦ sydämen lähellä olevan alueen hoito
◦ yleismutahoito.

Näiden asiakkaiden tulisi ensin käydä joko erikois- tai perhelääkärin vastaanotolla, jossa tilataan ja 
tarkastetaan kyseiset kokeet.
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