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Painenapin valinta 

Toidean painenappien valinta korvakeloidin painehoidon suunnittelussa 
 

Keloidiarven hoidon kulmakiviä ovat sopiva arpikasvua ehkäisevä paine, painehoidon toteuttaminen 
riittävän pitkään ja painehoitotuotteen riittävä käyttö päivää kohden. Asiakkaan näkökulmasta tärkeää on 
painehoidon toteuttamisen helppous, painenapin paikallaan pysyminen ja siisti ulkonäkö.  

Erilaiset keloidiarvet ja arven sijainti korvalehdellä vaikuttavat merkittävästi painehoidon toteutumiseen, 
tuotteen valintaan ja myös hoidon onnistumiseen. Myös arven poistoleikkauksen jälkeiseen painehoitoon 
vaikuttaa yhtä lailla millä alueella korvalehteä leikkausarpi sijaitsee.  

 

Painenapin oikea puristusvoima vaatii sopivan magneetin 

Toidean painenappien paine toteutetaan neodyymimagneettien avulla. Koska hoito on pitkäkestoista ja 
magneeteissa on nikkeliä, ne päällystetään silikonilla. Silikonipäällyste vähentää magneetin pitovoimaa, 
joten tuotteessa kerrottu pitovoima ei kerro valmiin tuotteen pitovoimaa vaan tuotteessa olevan 
magneetin ilmoitetun pitovoiman. Korvalehden kudoksen ja arven paksuus sekä kudoksen ominaisuudet 
vaikuttavat siihen, kuinka vahva magneetti tarvitaan sopivan paineen aikaan saamiseksi. Korvalehden 
alaosaan, josta keloidi on poistettu, voi riittää painenappi, jonka pitovoima on noin 550 g. Korvalehti, jossa 
keloidin paksuus on noin 3 mm, voi vaatia 1200 g pitovoiman. Tuotteen ja pitovoiman lopullinen valinta 
tapahtuu kokeilemalla, juuri oikeaa tuotetta on mahdoton valita pelkästään mittojen mukaan.  

Painenapin koko 

Pitovoiman lisäksi tuotteen valintaan vaikuttaa hoidettavan alueen koko ja muoto. Magneetit ovat 
läpimitaltaan eri kokoisia ja se on hyvä huomioida painenappia valitessa. Tuotteessa ilmoitettu koko kertoo 
magneetin läpimitan. Tällä hetkellä valikoimassa olevien kiekkomagneettien läpimitta on 8 mm – 15 mm. 
Toiveita kannattaa esittää ja pyrimme ottamaan valikoimaan tarpeiden mukaan.  

Tasainen, kovera vai kupera? Vai sittenkin kuula? 

Painenapin tasainen pinta on yleisimmin käytetty painenappi. Mikäli hoidettavalla alueella on pieni 
kumpumainen ja nappulamainen keloidiarpi, joka ei puristaessa painu korvalehden kudoksen sisään, voi 
koverapintainen painenappi toimia asiakkaalla. Kovin isoihin keloideihin kovera painenappi ei sovellu; 
painenappi tahtoo luiskahtaa pois arven päältä. Jos arpi on leikattu ja leikkauksessa on poistettu kudosta 
siten, että arpi jää hieman kuopalle, kannattaa kokeilla toteutuuko painehoito paremmin tasapintaisella 
painenapilla vai kuperapintaisella painenapilla. Kuulan muotoinen painenappi on valikoimamme uutuus. 
Kuula soveltuu korvalehden yläosan reunaan tavallisen painenapin vastapariksi. 

Valikoimassamme olevat painenapit löytyvät tuoteluettelosta. Tuoteluettelossa on tuotekoodit, jotka 
helpottavat tilaamista sekä tuotteiden hintatiedot. Tilauksiin lisätään toimitusmaksu. 

Painenappien tilaus 

Painenapit tilataan sähköpostitse osoitteesta info@toidea.fi. Tilauksessa on hyvä huomioida, että Toidea on 
kahden yrittäjän yhteinen markkinointinimi, molemmilla yrittäjillä on oma toiminimi ja jaamme meille 
tulevat painenappitilaukset. Vastaanotettuamme tilauksen, ilmoitamme tilaajalle, kumpi yrittäjistä hoitaa 
tilauksen. Hoidamme laskutuksen mielellämme verkkolaskuna, joten toivomme yrityksiltä tilauksen 
yhteydessä laskutustiedot verkkolaskuosoitteen ja y-tunnuksen kera.  


