
HİLOTERAPİ

En yakın dereceye kontrol edilebilen 
termal prosedür
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HİLOTERAPİ, hasar gören dokunun iyileşme sürecini hızlandıran 
bir  

HİLOTERAPİ NEDIR?

“Bu zaten bildiğim bir şey!”

Evet, haklısınız romatizmal hastalıkların 
tedavisinde soğuk tedavisinin uygulanması yeni 
bir kavram değil. Buz torbası, serinletici ped, 
soğutucu sprey veya soğuk havadan soğuk hazne 
solüsyonuna dek birçok seçenek halihazırda 
mevcut. Bunlardan bazılarını siz kendiniz de 
kullanmış olabilirsiniz.

Ancak tüm standart alternatiflerin tamamen tersi 
olan bu innovatif ve benzersiz tedaviyi daha önce 
duymamış olabilirsiniz: HİLOTERAPİ

HİLOTERAPİ nedir?

+15 ila +22°C aralığındaki en yakın dereceye 
ayarlanabilen bir termal terapi türüdür. Sıcaklık 
ayarı yapıldıktan sonra seçilen derecede sabit 
olarak kalır, donanım birkaç saat boyunca 
kullanılsa da değişmez. 

Tabii ki sıcaklığı dilediğiniz zaman -tedavi sırasında 
bile- sizin için en iyi olan dereceye ayarlayabilme 
imkanınız var.

Peki bu dereceye hassas  
termal yöntem nasıl çalışıyor?

Örneğin şöyle düşünebilirsiniz: +15 ile +22°C 
arasında? Yeterince soğuk olmadığı için yararsız 
olmaz mı? 

Hayır. Bu sıcaklıklar da etkili olabilir. İşte 
HİLOTERAPİ yönteminin ortaya çıkardığı en can 
alıcı gerçek budur.

Burada, olumsuz yan etkileri tetikleyebilecek buz 
gibi soğuk yerine, iyileşmesi istenen dokunun 
sıcaklığı bireye özgü doğru dereceye olumlu bir 
şekilde düşürülüyor.

Farkı yaratan, sıcaklığı sabit olarak korumak; bunu 
1 derece Celcius hassasiyetinde gerçekleştirmek 
ise HİLOTERAPİ'nin istenen etkiye ulaşmasının 
sırrını oluşturuyor.

termal iyileşme tedavisi türüdür. 
Özellikle cerrahi girişimler, yaralanmalar ve kronik hastalıklar sonrasında gelişen şişme, iç 
kanama, hematom, ödem ve inflamasyonlardan sonra yalnızca iyileşmeyi hızlandırmakla 
kalmaz, aynı zamanda ağrı şiddetini de azaltır, bu da ihtiyaç duyulan ilaç miktarının 
belirgin oranda düşmesine yardımcı olabilir. 
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Olumlu etkiler

Sabit soğuk HİLOTERAPİ'nin istenen etkilerini 
destekliyor. Bunun ilk adımı ağrı reseptörlerinin 
bloke edilmesidir. Etkilenen dokulardan giden 
sinir iletilerinin beyne geçişi kesilir ve ağrı hissi 
bloke edilir. 

İkinci bir etki: Lokal dokunun soğutulması, ilgili 
bölgede kan akımını ve metabolizmayı azaltır. Bu 
iki değişiklik de inflamasyonu ve ödemi giderme 
etkisine sahiptir. 

Ayrıca lenfatik drenajı ve sitokin dengesini de 
artırırlar. Sitokinler bağışıklık sistemini kontrol 
etmede önemli rol oynayan ve mesaj iletimi 
sağlayan maddelerdir.

Pro-inflamatuvar sitokinlerin fazlalaşması ve 
bunları giderecek anti-inflamatuvar sitokinlerin 
yetersiz kalması kronik inflamasyona neden 
olur. Bu dengenin bozulduğu durumlar arasında 
romatoid artrit de yer almaktadır. 

Bu etkiler soğuk terapisinin Alman Profesyonel 
Romatologlar Derneği tarafından neden özellikle 
tavsiye edildiğini açıkça vurgulamaktadır.

+15°C ila +22°C

Gözlemsel bir araştırmanın sonuçları

Oberammergau Romatizma Merkezi'nde yapılan 
gözlemsel bir araştırma, test edilen hastalarca 10 
puanlık görsel analog ölçek ile değerlendirilen 
ağrı şiddetinin HİLOTERAPİ uygulaması sonrasında 
6'dan 4'e düştüğünü göstermiştir (tüm katılımcıların 
ortalama değeri). En ağır durumda, birey tarafından 
algılanan ağrı 7'den 2'ye düşmüştür.

Hastaların %25'inde ağrı kesici ihtiyacı da azalmıştır. 

Sonuç: Sıklıkla kendileri de önemli yan etkilere neden 
olan ilaçların daha az kullanımı.

Bu araştırmaya katılan deneklerde genellikle şu 
hastalıklar vardı: Romatoid artrit, Sjögren sendromu, 
psoriatik artropati, parmak poliartrozu, CRPS ve 
fibromiyalji sendromu.

Ortalama tedavi süresi 15 dakikaydı ve ortalama 
soğutma sıcaklığı +15°C idi.
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Ağrı yok 

Yaşanılan en 
kötü ağrı 



Vücudun ilgili tüm bölgeleri için uygun anatomik 
olarak şekil verilmiş manşonlar.

HILOTERAPI'NIN ÇALIŞMA MEKANIZMASI 
NASILDIR?

Termal etki, sulu bir ortam ile oluşturulur.  
İstenen sıcaklığa, en yakın dereceye hassas bir şekilde  
özel terapi cihazlarında ayarlanır ve bu düzeyde sabit olarak tutulur.

Ev kullanımına yönelik 'soğuk haznesi'

HİLOTERAPİ, içinden soğutucunun aktığı manşon 
ve borulara sahip bir kapalı devre sistem oluşturan 
HILOTHERM Homecare cihazı ile çalışır. 

Cihaz kullanışlı ve ayrıca yalnızca 2.9 kg ağırlığında 
(boş ağırlık) kolayca taşınabilir bir üründür. İhtiyacınız 
olan sadece priz ve biraz distile sudur.

Bunların tümü HİLOTERAPİ'nin gün 
programlamasından bağımsız, önceden bildirmeye 
pek ihtiyaç duymayacak şekilde kullanılabileceği 
anlamına gelir.

Manşonlar

Ayak manşonu

El manşonu

HILOTHERM Homecare

Diz manşonu Dirsek manşonu Omuz manşonu
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Kendinizi bu yeni tedavi seçeneğine alıştırın!

Ancak unutmayın ki HİLOTERAPİ mucize bir tedavi değildir. 
Üstelik her bir birey de soğuk uygulamalarına aynı şekilde 
yanıt vermeyebilir. 

Ancak kanıtlı bir şekilde gösterildiği üzere, hastanın rahatsızlığı 
önemli oranda ortadan kaldırabilen bir tedavi seçeneğidir.  
Emin olmak için kendinizde denemek ister misiniz?  
Veya maliyetini göz önünde bulundurarak yeni bir arayışa mı 
gireceksiniz?

Hiç sorun değil. Size özel çözümlerimiz için size özel teklifler 
sunmaktan memnuniyet duyarız.

Çekinmeden sorabilirsiniz.  
www.hilotherapie-bei-rheuma.de. adresine tıklamanızı tavsiye 
ederiz.
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Dr. Peter Keysser,  
Waldburg-Zeil Kliniken 
Oberammergau Hastanesi,  
Rehabilitasyon, Ortopedi ve 
Romatoloji Bölüm Şefi:

“Gerek ameliyat dışı yöntemler sunduğumuz 
inflamatuvar romatizmal sistemik hastalıklara sahip 
kişileri gerekse de ameliyat sonrası dönemdeki 
hastaları büyük eklemlere uygulanan soğutma 
manşonlu bir sistem sayesinde büyük başarıyla 
yıllardır tedavi ediyoruz; şimdi ise bu gözlemsel 
çalışmanın bir parçası olarak bize el ameliyatı 
yapılan hastalarda ve romatoid artritli hastalarda 
cerrahi-dışı tedavinin bir bileşeni olarak bu yeni el 
manşonlarının prototiplerini test etme fırsatı doğdu. 
Burada da, ilk sonuçlar oldukça umut vaat ediyor. 
Genel olarak, tedaviler uygulandıktan sonraki sonuç, 
10 puanlık görsel analog ölçeğinde 2 puanlık bir ağrı 
düşüşüydü. Hastaların 1⁄4'ünde ağrı kesici ilaç kullanma 
ihtiyacı azalmıştı. Uygulamaların hiçbiri herhangi 
bir istenmeyen yan etkiye veya ağrının artmasına 
neden olmamıştır; bu nedenle kullanılan yöntemi 
hem romatizma hastalarımıza hem de ortopedik 
veya travmatolojik sorunları bulunan hastalarımıza 
koşulsuz bir biçimde öneriyoruz."
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Wittumweg 38
D-88260 Argenbühl-Eisenharz
Tel: +49(0)75 66 / 9 11 99 
Faks +49(0)75 66 / 9 41 51 16
info@hilotherm.com
www.Hilotherapie-bei-rheuma.de

HİLOTERAPİ'nin avantajları

1. Ağrı şiddetinde azalma

2.  Ağrı kesici dozunda ve yan etkilerde
azalma

3.  Ani ataklar da dahil olmak üzere istenen
herhangi bir zamanda kullanma imkanı

4.  Sıcaklık ve kullanım süresinin bireysel
hassasiyetlere uyarlanabilmesi

5. Yaşam kalitesinde artış


