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T iesitkö, että yli 30-vuotiaista peräti 40 % 

kärsii käden alueen nivelrikosta?  

Nivelrikon lisäksi käsiemme toimintaa 

hankaloittavat reuma, yliliikkuvat nivelet, hal-

vaukset ja virheasennot. 

”Tavarat saattavat putoilla, kun käden pu-

ristusvoima heikkenee. Rannetta, kämmentä, 

peukaloa ja sormia oikein tukemalla tilannetta 

voidaan parantaa huomattavasti”, sanoo Marisa 
Nikkonen Villa Manuksesta, Käsien talosta.

Asiantuntija tutkii, arvioi ja opastaa 
yksilöllisesti
Oikeanlainen tuenta vähentää toispuoleista ra-

situsta ja kipuja, samalla helpottaen arjen toi-

mintoja. ”Kun kokenut asiantuntija arvioi käden 

käyttöä ja tuennan tasoa, pystytään määrittele-

mään oikeanlaisen tuennan ja apuvälineen tar-

ve”, Marisa painottaa. 

Hänenkin luokseen on tullut asiakkaita, jotka 

ovat tuloksetta ostaneet summittain kaupasta tai 

apteekista erilaisia – valitettavasti usein omaan 

vaivaan vääriä – käsitukia.

”Me annamme myös käytännön opastusta 

siinä, miten vaurioitunutta kättä kannattaa käyt-

tää, jotta rasitus jakautuu oikein. Tarvittaessa 

suosittelemme tukea myös yökäyttöön. Aina 

valmistuki ei toimi riittävän hyvin, jolloin muok-

kaamme sitä tai valmistamme asiakkaalle yksi-

löllisen tuen juuri hänelle parhaiten sopivasta 

materiaalista.” 

Käden oikeaoppinen tukeminen on satsa-

us omaan hyvinvointiin. Yksilölliset metalliset 

ranne- ja sormituet ovat kestäviä ja kauniitakin. 

Käden heikentyneestä toimintakyvystä on turha 

kärsiä, kivuista puhumattakaan.

”Meille kannattaa soittaa ja varata aika kon-

sultaatioon. Olemme tavattavissa myös Hyvä Ikä 

-messuilla”, Marisa kehottaa. ●

Käden kivuttomaan liikkuvuuteen ja otteen pitävyyteen kiinnittää huomiota, 
kun sen menettää. Kannattaa heti oireiden ilmaannuttua hakea apua. 
Villa Manus Oy on Suomen ainoa käden tuentaan erikoistunut yritys: sen 
käden toimintaan erikoistuneilla toimintaterapeuteilla on pitkä kokemus ja 
ystävällinen palveluasenne.

”Oikeanlainen tuenta vähentää 
rasitusta ja kipuja, helpottaen 
arjen toimintoja.”

Villa Manus sijaitsee Vantaan 
Myyrmäessä hyvien kulku-
yhteyksien risteyskohdassa. 
Yritys palvelee konsultoiden 
ja asiantunti jalausuntoja 
tehden julkista puolta sekä 
yksityisasiakkaita lähett eillä 
tai ilman. 

Lisäti etoa: 
www.villamanus.com
puh. 09-4543650

Marisa Nikkonen on maam-
me yksi kokeneimpia 
käden tuentaan erikois-
tuneita toimintatera-
peutteja. Hän arvioi 
asiakkaan tuetun 
käden optimaalis-
ta liikkuvuutta, 
puristusvoimaa 
ja valitsee 
oikeanlaisen 
tuen. 
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Villa Manus Oy on mukana 
Hyvä Ikä –messuilla

Messutarjouksena rannetuen 
hankinnan yhteydessä 

asiantunti jan arvio tuennan 
tarpeesta ja tasosta 

sekä oikean tuen valinta 
veloituksett a.

Arki kivutt omin 
käsin


