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KEPSIS MYÖNSI vuoden 2020 Huuhaa-
palkintonsa BEMER Finlandille ”erittäin kalliiden 
pseudotieteellisten tuotteiden myynnistä”.

BEMER Finland (Lifenet Oy) on BEMER 
International AG:n ”fysikaaliseen verisuoniterapi-

aan” tarkoitettuja hoitolaitteita myyvä yritys Suomessa. 
BEMER-laitteiden markkinoinnissa annetaan ymmär-
tää niiden auttavan mm. erilaisiin tulehdus- ja kiputiloi-
hin, migreeniin, sydän- ja verisuonitauteihin, reumatis-
miin, fibromyalgiaan, hiustenlähtöön, erektiohäiriöihin 
sekä syövästä, leikkauksista ja aivoverenvuodoista toipu-
miseen. Laitteita markkinoidaan myös eläinten, esimer-
kiksi ravihevosten hoitajille.

Harhaanjohtavasti esitettyjen väitteiden tueksi ei löy-
dy vakuuttavaa tieteellistä näyttöä. Aalto-yliopistossa 
suoritetun analyysin perusteella myöskään BEMER-
laitteiden heikkoihin sähkömagneettisiin kenttiin perus-
tuvaksi esitetty hoitomekanismi ei ole uskottava.

BEMER Finlandin markkinoimat hoitolaitteet mak-
savat tuhansia euroja, ja yritys tekee vuosittain noin mil-

joonan euron liikevaihtoa. BEMER Finland houkuttelee 
sivuillaan lääkäreitä ja terapeutteja ryhtymään kokopäi-
väisiksi tai osa-aikaisiksi “BEMER-yrittäjiksi”.

PUOSKARILAKIA TARVITAAN

SKEPSIKSEN MIELESTÄ ON epäeettistä myydä erittäin 
kalliita tuotteita pseudotieteellisten terveysväittämien 
avulla hoitona tai ennaltaehkäisynä vakaviin sairauksiin.

Huuhaa-palkinnolla Skepsis haluaa herättää kes-
kustelua viranomaisten mahdollisuuksista puut-
tua lääketieteen ulkopuolisten hoitojen ja hoitolait-
teiden harhaanjohtavaan markkinointiin. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on aiemmin esittänyt huolensa täl-
laisten hoitojen lisääntymisestä, niiden vähäisestä sään-
telystä, valvonnan puutteista ja asiakkaan heikosta 
oikeusturvasta.

Skepsis toivoo, että Suomen istuva hallitus ottaisi kan-
taa uskomushoitoja koskevaan lainsäädäntöön.

Huuhaa-palkinto 
BEMER Finlandille

Hyödyttömät hoitolaitteet maksavat tuhansia euroja.
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BEMER® ON LAILLISESTI markkinoilla oleva EU:n lää-
kinnällisen laitteen sertifioinnin omaava laite. Sitä myy-
dään Suomen lisäksi suuressa osassa Euroopan maita, 
USA:ssa, Kanadassa sekä joissakin Aasian maissa. Skepsis 
ry:n myöntämän Huuhaa-palkinnon perusteet eivät pidä 
paikkaansa. BEMER Finland paheksuu toimintaa, jos-
sa epäasiallisesti ja virheellisesti yksittäinen yritys ja kan-
sainvälisesti laillisesti kaupan oleva lääkinnällinen laite 
halutaan asettaa julkisuudessa huonoon valoon.

BEMER® on virallisesti EU:ssa sertifioitu lääkinnäl-
linen laite luokkaan IIa eli se on luokituksensa mukai-
sesti turvallinen itsehoitoon soveltuva laite. Sertifiointia 
varten vuonna 2014 esitetyn tutkimusnäytön perusteella 
terapialle perustettiin jopa oma laitekategoriansa: stimu-
lointilaitteet fysikaaliseen verisuoniterapiaan.

Osana lääkinnällisen laitteen sertifiointiin vaadittavaa 
tutkimusnäyttöä tehtiin vuosina 2011-2013 kyselytutki-
mus 658:lle terapiaa vähintään kuusi viikkoa käyttäneel-
le terapian vaikuttavuudesta. Kyselytutkimuksessa kar-
toitettiin vastaajien kokemia muutoksia uneen, kipuun ja 
elämän laatuun. Tuloksena oli, että unet paranivat, ki-
vut vähenivät ja elämänlaatu, niin fyysinen kuin psyyk-
kinenkin, koheni merkitsevästi. (1)

Useat muut tutkimukset vahvistavat fysikaalisen 
BEMER®-verisuoniterapian vaikutukset heikentyneen 
mikroverenkierron parantumiseen, kun muuttujina ovat 
olleet pikkuvaltimoiden supistumis-rentoutumisliike (va-
somotion), veren jakautuminen mikroverisuonistossa se-
kä hapen hyödyntäminen kudoksessa. Kaikki nämä pa-
rametrit parantuivat merkittävästi. (2, 3, 4, 5)

BEMER®-terapian vaikutuksista on olemassa usei-
ta kymmeniä lääketieteellisiä julkaisuja, joista 18 löy-
tyy maailmanlaajuisesta lääketieteellisestä PubMed-
tietokannasta (1-18).

Skepsis ry viittaa Aalto-yliopiston suorittamaan laitteen 
analyysiin kertoessaan, että BEMER®-laitteen heikkoihin 
sähkömagneettisiin kenttiin perustuva hoitomekanismi ei 
olisi uskottava. Aalto-yliopistossa oppilastyönä tehty analyysi 
oli laitteen sähkömagneettisten kenttien vuontiheyksien mit-
taus. Vuontiheydet on kuitenkin mainittu jo laitteen omassa 
käyttöoppaassa, eikä uutta tietoa Aalto-yliopistossa tehdyistä 
mittauksista näin tullut. BEMER®-terapian vaikutusta ihmi-
sen verenkiertoon ei mitattu Aalto-yliopistossa lainkaan, eikä 
analyysissä myöskään otettu huomioon BEMER®-terapian 
magneettikentän pulsoivaa luonnetta. On syytä korostaa, 
että lääkinnällisessä laitteessa magneettikentän vuontiheys 
ei yksin riitä, vaan magneettikentän pulssimaisella toimin-
tatavalla on oleellinen merkitys. Lääkinnällisen laitteen ana-
lyysissä olisi syytä huomioida teknisten ominaisuuksien li-
säksi laitteen vaikutus elimistöön, tässä tapauksessa ihmisen 
verenkiertoon.

BEMER®-laite on ollut markkinoilla jo vuodesta 
1998. Tämän lääkinnällisen laitteen kehittäjä BEMER 
International AG on ollut uranuurtaja mikroverenkier-

ron toimintamekanismien selvittämisessä sekä mikrove-
renkiertoa stimuloivan terapian kehittämisessä.
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BEMER-HOIDON ON väitetty auttavan lukuisiin vaivoihin, 
kuten tulehdus- ja kiputiloihin, migreeniin, sydän- ja ve-
risuonitauteihin ja fibromyalgiaan.

Vastauksessaan Bemer tuo esiin 18 tutkimusviitettä. 
Suurelta osin tutkimusviitteet liittyvät mikroverenkier-
toon, joka voi sinänsä olla kiinnostava tutkimuskohde, 
mutta niiden havaintojen perusteella ei voida todentaa 
hoidon tehoa eri vaivoihin.

Bemerin vastauksessa kuvatulla kyselytutkimuksel-
la saadaan kuvauksia kokemuksista, mutta ei luotettavaa 
tietoa hoidon tehosta. Varsinaisia eri vaivoihin liittyviä 
potilailla tehtyjä tutkimuksia on niukalti, ja ne ovat ku-
vattu seuraavaksi.

Vuonna 2009 tutkittiin Bemer-hoidon vaikutus-
ta pilottikokeessa 37 MS-tautipotilaalla. Hoidon vaiku-
tusta väsymykseen selvitettiin 12 viikon seurannassa. 
Tutkimuksessa havaittiin Bemer-hoidolla saatavan hie-
man vaikutusta. Vuonna 2011 julkaistiin samojen potilai-
den seuranta, jossa havaittiin edelleen hyötyä Bemeristä.

Vuonna 2015 julkaistiin toinen pilottitutkimus, jossa 
tutkittiin 50 selkäkipuisen ja 50 polvikulumaa sairasta-
van vastetta Bemer-hoidolle. Aktiivihoidolla saatiin lievi-
tystä kipuihin ja uupumiseen.

Vuonna 2018 tehdyssä pilottitutkimuksessa selvitet-
tiin Bemer-hoidon vaikutusta kipuun 30:llä kipuoireyh-
tymää sairastavalla potilaalla. Tutkimuksessa havaittiin 
jonkinlaista hyötyä Bemer-hoidoista fysioterapian ohessa.

Vuonna 2018 julkaistiin Suomessa toteutettu toistaisek-
si suurin tutkimus, jossa 108 fibromyalgiapotilasta satun-
naistettiin Bemer-hoitoon tai lumehoitoon. Bemer-hoidolla 
ei nähty olevan mitään erityistä vaikutusta. Kummassakin 
ryhmässä kivut ja jäykkyys vähenivät samalla tavalla.

Eri vaivoista tehdyt pienet pilottitutkimukset eivät ky-
kene tuottamaan riittävää näyttöä hoitovaikutuksista. 

Jostakin syystä varsinaisia tutkimuksia ei ole noiden pi-
lottien jälkeen tehty, tai niitä ei ole ainakaan julkaistu. 
Suurimmassa kotimaisessa satunnaistetussa tutkimuk-
sessa todettiin, että hoidolla ei ole vaikutusta fibromyal-
giaan. Kokonaisuutena tutkimusnäyttö Bemer-hoidon 
hyödyistä ihmisille on käytännössä olematonta, eikä sen 
perusteella kyetä osoittamaan hoidon hyötyä.
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