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¡  Klaus:	
§  Virkatyö:	Jorvin	sairaala,	erikoislääkäri	
§  Luentopalkkioita:	Pfizer,	Espoon	tk,	Hki	tk	
§  Ei	suoria	omistuksia		

¡  Tuomas:	
§  Virkatyö:	Töölön	sairaala,	erikoislääkäri	/	kliininen	tutkija	
§  Yksityissektorilla	Dextrassa	ja	Terveystalossa	
§  Asiantuntijalääkäri	If	
§  Luentopalkkioita	Summed,	Pfizer,	Orton,	Hki	TK,	Espoon	TK	
§  Ei	suoria	omistuksia	



¡  Keskitytään	itsekseen	
kipeytyneeseen	
olkapäähän	keski-
ikäisillä	

¡  Tyyppipotilaalla	on	
(lähes)	täydet	
liikelaajuudet	ja	
voimat	

¡  Sivutaan	traumoja	



¡  Olkapään	anatomia	
ja	toiminta	101	

¡  Potilaan	tutkiminen	
¡  Hoito	
¡  Käypä	hoito	
jännevaivoista	
julkaistu	11/2014	



¡  Lääkärin	tehtävä	on	asettaa	diagnoosi	ja	sen	
perusteella	määrittää	oikea	hoito.	
§  Diagnoosiin	pääsee	tutkimalla	ja	tarvittaessa	
kuvaamalla	
▪  Joskus	poissulkukin	riittää	

§  Olkapään	ongelmissa	hoito	vaihtelee	melko	
voimakkaastikin	diagnoosista	riippuen.	



¡  Ihmisen	liikkuvin	nivel	
¡  Kädelliselle	tärkeä	
¡  Yleinen	syy	yhteydenottoon	terveydenhuoltoon	

§  ”Viimeisen	kuukauden	aikana”	joka	6.	miehistä	ja	joka	
4.	naisista	on	kärsinut	olkapäävaivasta	

§  Prevalenssi	n	2%,	uusia	olkavaivaisia	n	15/1000	
asukasta/vuosi.	

§  prox	humerus	5.	yleisin	leikattava	murtuma	(valtaosa	
hoidetaan	konservatiivisesti)		

	



¡  Kolme	luuta	
§  olkaluu,	solisluu,	lapaluu	

¡  Kolme	niveltä	
§  glenohumeraaliniven	
§  sternoclaviculaarinivel	
§  acromioclaviculaarinivel	

¡  Kaksi	ekstra-artikulaarista	
rajapintaa	
§  Subakromiaalitila	
§  Torakoskapulaariliitos	

¡  	Lihakset	



¡  Korakoakromiaalisen	kaaren	
ja	olkaluun	pään	välinen	tila	
§  rotator	cuff	-jänteet	

§  bursat	(subdeltoideaali,	
subacromiaali,	subcoracoidaali)	
ja	rasvaa	



¡  Humeruksen	caput,	glenoideum	+	labrum	
§  Puolipallomainen	caput,	pieni	gleno	jota	labrum	laajentaa.	

¡  Glenohumeraaliligamentit	
§  Kapsulolabraalisen	kompleksin	osia	

§  Tärkein	stabiliteetin	kannalta	on	aIGHL	



	
¡  Neljä	lihasta,	joista	kolmen	(ssp,	isp,	tm)	

jänteet	lomittuvat	
¡  Ensisijainen	tehtävä	on	stabiloida	olkaluun	

pää	glenoa	vasten	olkanivelen	liikkeissä.	

Lihas Supraspinatus Infraspinatus Teres minor Subscapularis 

Liikefunktio abduktio (liikkeen 
alkuosa) 

ulkorotaatio 
(neutraaliasento) 

ulkorotaatio olkavarsi 
abduktiossa 

sisärotaatio ja 
adduktio 



	
¡  Tärkeimmät	lihakset	(yht	34)	

§  deltoideus	
§  pectoralis	major	
§  teres	major	
§  latissimus	dorsi	
§  biceps	brachii	
§  Kiertäjäkalvosimen	lihakset	

¡  Humeroskapulaarinen	rytmi:	



¡  Kysy	mikä	potilasta	vaivaa.	Kivun	lokalisaatio	
kertoo	jo	paljon.	

¡  Oleellista	on	tutkia	nivelen	liikelaajuus,	voiman	
välittyminen	ja	stabiliteetti	

¡  Älä	unohda	anamneesia,	potilas	näissäkin	
vaivoissa	usein	kertoo	mikä	vaivaa.	

¡  Eponyymitestejä	on	valtavasti	ja	niistä	valtaosan	
voi	unohtaa	

¡  Subakromiaalista	kipua	ja	(pientä)	
kiertäjäkalvosinvauriota	ei	voi	erottaa	kliinisin	
testein.	



	
¡  Olkapään	perustutkimuksiin	kuuluu	natiivikuva!	

§  Hyvä,	halpa,	säderasitus	on	mitätön	
§  Artroosi,	murtumat,	nivelten	kongruenssi,	
subakromiaalitilan	korkeus,	tuumorit,	vierasesineet	
ym	

§  Acromionin	muodolla	ei	ole	merkitystä	

¡  Ultraäänitutkimuksella	ei	ole	sijaa.	
¡  MRI-artrografia	on	ensisijainen	pehmytosien	
kuntoa	selvittelevä	tutkimus.	

¡  CT	murtumien	selvittelyssä	ja	CT-artro	
tekonivelsuunnittelussa	



¡  Kuvantamisen	tulee	vastata	johonkin	kysymykseen	joka	ohjaa	
hoitoa.	

¡  Tavanomaisen	degeneratiivisen	olkapään	hoidossa	kysymystä,	
johon	UÄ	luotettavasti	vastaisi	ja	ohjaisi	hoitoa	ei	ole.	

¡  Cuff:	
§  Alkuvaiheessa	on	merkityksetöntä,	onko	potilaalla	pieni	cuff-

läpivaurio	vai	ei.	

§  Cuff-diagnostiikassa	UÄ	on	myös	epäluotettava	/	tekijäriippuvainen	ja	
tutkimuksen	pyytäjät	tai	tekijät	eivät	yleensä	osaa	arvioida	
luotettavuutta.		

§  Ei	näe	lihasatrofioita	
¡  Muut	vaivat:	

§  Folkloristisia	ongelmia,	mm	bursan	impingement	–löydös	

§  Ei	käyttöä	kapsulittidiagnostiikassa,	labrum-tutkimuksissa	tai	
artroosin	selvittelyssä.	





¡  Mihin	sattuu	ja	milloin?	Yöt?	Päivät?	Provosoiko	jokin?	

¡  Paita	pois	-	inspektio	(lihasatrofiat,	pakkoasennot,	deformiteetit	ym)	
¡  (Kaularangan	liikkeet,	heijasteet,	tunnot	(muu	vaiva	kuin	olkapää?))	
¡  (TOS-testit)	

¡  Liikelaajuudet	fleksio	ja	abduktio.		

§  Aktiivisesti	ensin,	jos	ne	vajaat,	passiivisesti.	

§  Kipukaari?		

§  Skapulohumeraalirytmi	

¡  Liikelaajuudet	ulkokierto	ja	sisäkierto	

§  UR	asteita,	SR	kuinka	pitkälle	peukalo	menee	rankaa	pitkin	

§  Aktiivisesti	ja	passiivisesti	

§  Myös	90	asteen	abduktiossa	–	erityisesti	laksiteetti	tulee	tällöin	esiin	

¡  Alatason	vastustetut	kiertovoimat,	abduktiovoima	

¡  AC-nivelen	palpaatio,	muu	palpaatio.	

§  Huom,	jos	paikka	X	aristaa,	on	syytä	kokeilla	onko	”jokapaikankipeä”	

¡  LHBB-provokaatiot	(Speed,	Yergason),		
¡  Subscap-provokaatiot	(Belly	Press,	Bear	Hug	ja	Lift-Off)	
¡  ”Impingement”	ja	cuff-provokaatiot	(Hawkins-Kennedy,	Yocum,	Jobe)	
¡  Instabiliteettitestit	(Sulcus,	Load-Shift,	Apprehension-relocation,	Jerk/Jahnke)	
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¡  Kysymys:	
§  Trauma	joka	tarvitsee	kiireellistä	hoitoa?	

§  Subakromiaalinen	kipu?		

§  Jäätynyt	olkapää?	

§  Artroosi	(GH	/	AC)?	

§  Muu	tauti?	

¡  Nuorilla	instabiliteetti?	
¡  Systeemitaudit?	
¡  Ekstra-olkapääperäiset	syyt?	

§  Ranka	

§  Hermot	

§  Post-stroke	

§  Heijastekivut	



¡  Poissulje	murtumat	ja	sijoiltaanmenot	
§  Cave:	posteriorinen	luksaatio	

¡  Jos	ei	löydy,	hoidolla	ei	ole	päivien	eikä	
viikkojenkaan	kiire.	
§  Jos	toimintakyky	ei	palaudu	viikoissa,	etsi	
liitännäisvammoja,	esim	cuff-repeämää	



¡  ”Impingement”,	”ahdas	olka”,	”supraspinatus-
tendiniitti”,	”kiertäjäkalvosinsyndrooma”.	

¡  Kivun	perimmäinen	syy	on	epäselvä,	
todennäköisesti	monta	samalla	tavalla	
oireilevaa	tautia.	
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¡  ”Impingement”,	”ahdas	olka”,	”supraspinatus-
tendiniitti”,	”kiertäjäkalvosinsyndrooma”.	

¡  Kivun	perimmäinen	syy	on	epäselvä,	
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¡  ”Impingement”,	”ahdas	olka”,	”supraspinatus-
tendiniitti”,	”kiertäjäkalvosinsyndrooma”.	

¡  Kivun	perimmäinen	syy	on	epäselvä,	
todennäköisesti	monta	samalla	tavalla	
oireilevaa	tautia.	



Tendinopatia	 Osavauriot	 Pieni	
läpireikä	 Iso	läpireikä	 Cuff-

artropatia	

Oireisena	kipeitä	 +	Biomekaaninen	ongelma	

Muut	kivun	kroonistumiseen	liittyvät	mekanismit	



¡  Oireettomilla	läpäisevä	
jännevaurio 		
§  25%	yli	60v		

§  50%	yli	80	

¡  20%:lla	“impingement-
oireisista”	on	
degeneratiivinen	
kiertäjäkalvosimen	
puhkikuluma	



¡  Sisäiset	
§  Rakenne	
▪  Laksiteetti	

§  Genetiikka	

§  Vaurioiden	
korjaantuminen	

§  Verenkierto	

	

¡  Ulkoiset	
§  Äkillinen	kuormitus	

§  Toistorasitus	

§  Eri	kuormitus	eri	
asennossa	

¡  Altisteet	

§  Naissukupuoli,	
diabetes,	tupakka,	
MBO,	ikä	
	



¡  Ikä	(>	50)	
¡  Voimakas	kipu	
¡  Oireiden	pitkä	kesto	
¡  Vanha	trauma	
¡  Työkyky	
¡  Työttömyys	
¡  Perussairaudet	
¡  Depressio	
¡  Liikekivun	pelko	
¡  Ylipaino	
¡  Sosiaalisen	tuen	puute	



¡  Kipu	
§  Levossa	tai	liikkeessä	

¡  Liikerajoitus	
¡  Heikkous	



¡ Monipuolinen	liikunta	lapsesta	
¡  Kuormituksen	kohtuullistaminen	
¡  Lihasvoima	–	koordinaatio	
¡  Ergonomia	
¡  Ehkäisyn	näyttö	puutteellista	
¡  Kroonistumisen	ehkäisyssä	kivun	hoito		
¡  Bio-psykososiaalinen	kokonaisuus	



¡ Merkittävä	trauma	
¡  Tulehduksen	merkit	
¡  Yleisoireet	
¡ Maligniteettianamneesi	
¡  Turvotus	
¡  Liikeradat	selkeän	rajoittuneet	

§  Pelkkä	kipuinhibitio	ei	ole	vaara	
¡  Heijastekipu	muualta	



¡  Ensisijaisesti	AINA	konservatiivinen	hoito.	
¡  Erityisesti	silloin	kun:	

¡  Leikkaushoitoa	harkitaan	kivun	pitkittyessä	jos	
konservatiiviseen	hoitoon	ei	tule	vasteta	

Jänteessä	ei	läpäisevää	repeämää	 Jänteessä	on	läpäisevä	repeämä	

•  Tendinopatia	
•  Epäspesifinen	olkalisäkkeen	alainen	

kipu	
•  Osittainen	repeämä	(normaalia	

keski-ikäisillä)		

•  Pieni	läpäisevä	repeämä	iäkkäällä	
•  Merkittävä	nivelrikko	
•  SA	tila	merkittävästi	madaltunut		
•  Revenneen	jänteen	pää	lapaluun	

nivelmaljan	tasalla	tai	
mediaalisemmin	magneettikuvassa	

•  Revenneen	jänteen	lihaksessa	
merkittävä	rasva-atrofia	
magneettikuvassa		



¡  Fysioterapia	
§  Nousujohteinen	liike-	ja	liikuntahoito	(A)	fysioterapeutin	ohjauksessa	

ja	valvonnassa	

§  Aloitetaan	mahdollisimman	pian	

§  Riittävän	pitkään,	vähintään	3kk	
§  Paavola	M,	Remes	V,	Paavolainen	P.	Olkapään	pinneoireyhtymä	

helpottaa	yleensä	konservatiivisella	hoidolla.	Suom	Lääkäril	
2007;62:4633-7.	

¡  Kivun	hoito	
¡  Omahoito	

	
¡  Injektiot?	



¡  Ei	vaaran	merkkejä	
¡  Potilaan	ohjaus,	tietopaketti,	konkreettiset	
ohjeet	

§  Kuormitus	

§  Kipu	

§  Liikehoidot	
¡  Rohkaisu	käyttöön	



¡  Kortisoni	+	puudute	
§  Lyhytaikainen	(6	vko)	apu	osalle	

§  Ei	saa	olla	ainoa	hoito!	

§  Ei	kannata	toistaa	montaa	kertaa	

¡  Hyaluronaatti	ei	auta	(B)	
¡  PRP	ei	auta	(C)		
	



¡  Lämpöhoidosta	ei	näyttöä	(D)	
¡  Kylmän	käytön	hyöty	epäselvä	
¡  Akupunktio	(C),	lyhytaikainen	apu	
¡  Dry	needling	ei	näyttöä	

¡  UÄ	ei	auta	(A)	
¡  Sähkö,	laser	ei	näyttöä	
¡  ESWL	ei	juuri	käytössä	



¡  NSAID	–	lyhytaikainen	hyöty	(B)	
¡  Parasetamoli	–	onko	näyttöä?	
¡  Opioidit	lyhytaikaisesti	vaikeaan	kipuun	–	
harkitse	ESH	



¡  Hoito	on	aluksi	konservatiivinen.	
¡  ”Repeämä”-sana	on	harhaanjohtava,	kyse	on	
useimmiten	kulumasta.	

¡  Selkeän	trauman	aiheuttama	”todellinen”	
kiertäjäkalvosinrepeämä	on	leikkaushoidon	arvion	
aihe	ortopedillä.	
§  Kuitenkin	iäkkäämmillä	usein	kiertäjäkalvosinvaurio	on	
vanha	ja	olkapää	kipeytyy	traumasta	muusta	syystä.		

¡  Traumaattisenkaan	repeämän	leikkaushoidolla	ei	ole	
viikkojen	kiire	ja	alun	kuntoutusyritys	on	turvallinen.	



¡  30-60v	naisten	ilmiö	
§  Luonnollinen	kulku:	kalkkit	tulevat,	kalkit	menevät,	
pitkän	ajan	ennuste	hyvä.	

§  Huom,	eri	asia	kuin	insertiokalkki	
¡  Oireisilla	ja	oireettomilla	otoksesta	riippuen	
prevalenssi	3-30%.	
§  Pitkään	oirehtineilla	(3v)	kalkit	ehkä	assosioituvat	
oireisiin.	

§  Hoidon	tarve	ja	yhteys	oireisiin	ylipäänsä	epäselvä	



¡  Käypä	Hoito:	
§  Jännekalkin	koon,	muodon	ja	oireilun	välillä	ei	ole	selvää	
yhteyttä.		

§  Jännekalkki	hajoaa	ja	oireet	lievittyvät	yleensä	ajan	myötä	
itsestään	ilman	mitään	hoitotoimenpiteitä.	

¡  Hoidon	näyttö	heikkoa	
§  Uä-ohjattu	neulamurskaus	ja	huuhtelu	(D).	Ei	käytössä	
Töölössä/HUS	ortopedialla.	

§  ESWL	(näyttö	huonoa,	hoito	kallis,	saatavuus	Suomessa	
huono)	

§  UÄ.	1	placebo-kontrolloitu	työ	(NEJM1999),	hyöty	
lyhyessä	seurannassa.	



¡  Spontaani	LHBB-ruptuura	ei	
tarvitse	hoitoa.	

¡  LHBB	ei	ole	palpoitavissa	
iholta.	

¡  Usein	oireilee	muiden	mukana	
¡  Tendinoosi,	repeämä,	sijoiltaanmeno	
¡  Katkeaminen,	katkaisu	helpottaa	





¡ Melko	yleinen	vaiva,	etiologia	epäselvä	
¡  Keski-ikäisten	naisten	tauti.		

§  DM	altistaa	ja	pitkittää	

§  Posttraumaattinen	muoto	myös	olemassa	
¡  Nivelkapselin	inflammaatio	joka	on	

§  ensin	kipeä	
§  sitten	jäykkä	ja	kipeä	
§  sitten	vain	jäykkä	
§  ja	sulaa	sitten	

	



¡  Ennuste	on	erittäin	hyvä,	mutta	tie	pitkä	ja	
kivinen,	keskimäärin	15kk.	

¡  Ainoa	olkavaiva	missä	steroidi-injektion	
pitkäaikaistehosta	on	RCT-tasoista	näyttöä.	
§  Subakromiaalinen	yhtä	hyvä	kuin	intra-
artikulaarinen	

¡  HUOM!	Fysioterapeuttinen	cuff-harjoittelu	ei	
ole	hyödyllistä	kuumassa	vaiheessa,	
pikemminkin	päinvastoin!	

¡  Pitkittyvässä	(>1	v)	tilanteessa	operatiivisen	
hoidon	harkinta.	Nykyisin	artroskooppinen	
kapsulotomia.	



¡  Olkapään	epävakaus	voi	oireilla	varsinaisin	
epävakausoirein	(sijoiltaanmenoja	ja	
muljahtelua,	potilas	ei	”pysty	luottamaan	
käteen”)	tai	olkapään	epävakaudelle	
sekundaarisin	kipuoirein.	

§  Epävakausoireet	eivät	ole	degeneratiivisia	
¡  Olkanivelen	laksiteetti,	”yliliikkuvuus”	altistaa	
subakromiaalisille	kivuille,	joka	usein	oireilee	
n	20-25	vuotiaana	tai	n	40-vuotiaana	



¡  Laksin	olkapään	subakromiaalisen	kipuoireen	
hoito	on	ensisijaisesti,	toissijaisesti	ja	
kolmannenkin	kerran	konservatiivinen.		

§  Erityisesti	niin,	että	akromioplastia	on	nuorella	
kontraindisoitu,	jos	leikataan,	puututaan	
instabiliteettiin.	

§  Fysioterapia	poikkeaa	jännevaivojen	
kuntoutuksesta,	ns	stabiloivat	harjoitteet.	



¡  AC-artroosi	
§  yleinen	(radiologinen)	löydös	jo	

ikäryhmässä	>30	vuotta	

§  ei	pääsääntöisesti	aiheuta	kliinisiä	oireita	

§  Kipu	selvästi	olkapään	päällä	tai	kaulalle	
säteillen	

§  Joskus	vaikea	erottaa	muusta	olkakivusta	

§  Lateraalisen	klavikulan	osteolyysi	tämän	
kaltainen	nuorten	(bodarien)	vaiva	

¡  Oireilu	ailahtelee	ja	usein	loppuu	
itsekseen	

¡  Erityistä	kons	hoitoa	ei	ole	
¡  Oper	hoito:	AC-resektio	

¡  SC-artroosi:	ei	oper	hoitoa	



¡  Atroskopia	hyödytöntä	
¡  Fysioterapian	vaikutus	vähäinen	
¡  Spesifit	artroosin	lääkehoidot	

heikkotehoisia	
¡  Kirurgiset	mahdollisuudet	osa-,	koko-	

tai	käänteistekonivel	jos	oireet	hyvin	
hankalia.	



¡  Vanhusten	tyypillinen	olkapääongelma	
primaariartroosin	lisäksi.	

¡  Kroonisen	massiivin	(SSP+ISP	
vähintään)	kiertäjäkalvosinvaurion	
seuraus,	olkapää	”acetabularisoituu”.	

¡  Artroosi	lisäksi	edenneessä	taudissa	
¡  Prevalenssi	epäselvä.	”Ei	ole	

harvinaista”,	että	vanhuspotilaalla	on	
pienestä	vamman	tapaisesta	
kipeytynyt	olkapää	ja	MRIssä	Gr4	
rasva-atrofia	lihaksissa		
§  =>	taustalla	on	ollut	oireeton	massiivi	

kiertäjäkalvosinvaurio.	



¡  Reagoi	konservatiiviseen	hoitoon	”Readingin	sairaalan	
etudeltaharjoittein”	yleensä	erittäin	suotuisasti.	

¡  Cuff-kirurgia	on	ennusteetonta,	mahdollinen	kirurginen	
hoito	on	käänteistekonivel.		



¡  Pidä	mielessä	jos	oirekuvassa	jotain	kummallista	
¡  Hermoperäiset	oireet	

§  juurioireet		
§  ääreishermot	ja	hartiapunos	
▪  vammat	
▪  pinteet(?)	
▪  neuriitti	(parsonage-turner	-sdr)	

¡  Tuumorit	ja	niiden	metastaasit	



¡  Pt	kertoma	
¡  Vastaanotolla	todettua	
¡  Yhteenveto	
¡  Tarvittaessa	toim.	terapeutin	testaukset	jos	
tilanne	epäselvä	



¡  Toimintakyky	suhteessa	työn	vaatimuksiin	
¡  Onko	työ	muokattavissa?	
¡  Työterveyshuolto	keskeinen	
¡  Tod	näk	samat	blue	flags	vrt	selkäongelmat	

¡  Sairausloman	pituus	

§  Osasairauspäiväraha		



¡  Kärjistetysti:		
§  Lähete	ortopedille	on	lähete	leikkaushoidon	arvioon.	Todellisuudessa	pkl-potilaista	alle	1/5	

päätyy	toimenpiteeseen.	

§  Lähte	fysiatrille	jos	asianmukainen	vähintään	3-6kk	konservatiivinen	hoito	ei	auta	eikä	
leikkaushoidon	kohdetta	ole.	

¡  Myös	neuvoa	saa	toki	kysyä.	Myös	erikoinen/epätyypillinen	taudinkuva	on	
käypä	konsultaation	aihe.	

¡  Kons	hoito	jatkuu	odotusaikana!	

¡  Anamneesi	
§  Tapaturma?	Vaivan	kesto?	Myötävaikuttavat	tekijät?	Leikkauskelpoisuus	ja	–halukkuus?	

Pääasiallinen	oirekuva	-	“mikä	potilasta	vaivaa”?	Konservatiivisen	hoidon	kuvaus.	

¡  Status(!)	ja	kuvantamiset	
§  Kuvaus	olkapään	toiminnasta,	erityisesti	liikelaajuudet.	Spesifit	testit	eivät	ole	tärkeitä.	

§  Älä	copy-pastea	koko	rtg-lähete-lausunto-tekstiä,	kiitos	

¡  Kysymyksenasettelu	
§  Miksi	erikoissairaanhoidon	kannanottoa	toivotaan?	



¡  Selvitä	mikä	potilasta	vaivaa:	
§  Trauma?	

§  Subakromiaalinen	kipu?		

§  Jäätynyt	olkapää?	
§  Artroosi	(GH	/	AC)?	
§  Instabiliteetti?	
§  Muu	tauti?	

§  (Ei-degenerativiinen	vaiva?)	
¡  Hoito	sitten	diagnoosin	mukaan.	



Trauma?	

RTG	

Löydöksen	
mukainen	hoito	

Hyväasentoisissa	
murtumissa	muista	

seuranta!	

Liikelaajuus	
vahvasti	alentunut?	

Akuutti	cuff	rupt?	
Lyhyt	kuntoutus,	
jos	ei	toivu,	lähete	

RTG	

Tuumori	tms	

Konsultoi!	

Artroosi	

Kons	hoito,	cuff-
harjiotteet	turhia	

Normaali	

Degen	jännevaivat	

KÄYPÄ	HOITO	

Frozen	shoulder	

Steroidi,	aika	

Ac-artroosi	

Konservatiivinen	
neglect	

Muut	syyt	(infektio,	
c-prolapsi,	
hermovika,	
heijastekipu)	

Syyn	mukainen	
hoito	

Matala	SA-tila	/	
cuff-artropatia	

Kons	hoito	
(Reading	Delta).		

Olkapää	kipeä	

Kyllä	 Ei	




