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Unkar i la inen terveysmuta



Historia



Unkarin kansanterveyslaitos käyttää laajasti HWM®-mutaa. Sillä on jo yli 100 
vuoden ajalta dokumentoituja kliinisiä käyttöaiheita.

Terveysministeriö hyväksyi Hungarian Wellness Mud® -mudan ‘parantavaksi’ ja
hyväksyi sen kaupallisen käytön lääketieteelliseksi mudaksi. 

Tohtori Hánko Vilmos, Budapestin tiedeakatemian jäsen, teki sarjan mutaa 
koskevia tutkimuksia ja havaitsi, että muta sisälsi terapeuttisia määriä rautaa ja 
sulfaattia. Mutaa kaivettiin esiin huolellisesti ja valikoivasti sen tulevaa parantavaa 
käyttöä varten.

Budapestin maailmankuulu Gellért Thermal Hotel & Spa oli käyttänyt Unkarin 
HWM mutaa 10 vuoden ajan ja silloinen Unkarin Balneologiayhdistyksen presidentti 
Dr. Vámossy Zoltán osoitti, että kaikissa dokumentoiduissa hoidoissa mudalla oli 
merkittäviä parantavia ominaisuuksia .

Hungarian Wellness Mud® eli unkarilaisen
terveysmudan (HWM) historia
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Unkarilaiset kylpylät



Termisten lähteiden vettä käytetään kylpylöissä, juomavedessä, uima-altaissa ja 
jopa lämmitysjärjestelmissä

Kylpylöitä varten käytettyjen lähteiden 
lukumäärä

Termisen veden lähdettä jo Budapestissä
pelkästään

Termisistä vesistä löytyy Unkarin maaperän alta

Unkarilaiset kylpylät
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70%



Unkarilaiset kylpylät

114
Kylpylöiden

määrä Unkarissa

( Perustuu oppaaseen “Spas 
and Baths in Hungary)

90
Budapestin
ympärillä

24
‘Kylpyläkaupunki’ 

Budapestissa

Terapeuttinen muta on syntynyt parantavista vesistä.



Unkarin kylpylät
BUDAPEST – RUDAS kylpylä

Vanhin nykyään käytössä oleva kylpylä.

Nykyisen Rudas-kylpylän rakensivat turkkilaiset vuonna 1546 - vaikka 
sen alkuperä on peräisin vuodelta 1046, ja osa nykyisestä kylpylästä 
on tuolta ajalta.

Yli 4000 ihmistä vierailee kylpylässä joka päivä. 



Unkarin kylpylät
SZÉCHENYI TERMINEN KYLPYLÄ

Tämä laitos valmistui vuonna 1878 ja se on Euroopan suurin 
kylpylä. Kylpylään johdettavat termiset vedet johdetaan 960 metrin 
syvyydestä ja ne saavuttavat pinnan 77o C:n lämpötilassa. Vuonna 
1891 rakennettu juomahalli tarjoilee vierailijoille termistä juomavettä.

Széchenyi Thermal Spa tarjoaa monimuotoisen päivähoito 
sairaalan, joka pystyy hoitamaan enintään 150 ihmistä kerrallaan. 
Kaikenlaista spa-hoitoa on saatavilla, mukaan lukien sydämen ja 
verenkierron häiriöiden hoito, vedenalainen suihkuhieronta, Unkarin 
Wellness Mud® -pakkaukset, suolaliuos kylvyt ja lääketieteellinen 
hieronta. Laaja valikoima erilaisissa lämpötiloissa (30-38° C) olevia 
altaita sekä huoneita.

Vuonna 1950 perustettiin gynekologinen osasto, joka tarjoaa 
mutahoitoja. Potilasyksikössä on 76 vuodepaikkaa.



Tohtori Éva Tóth
SZÉCHENYI KYLPYLÄ

Tohtori Tóth on reumatologian ja fysioterapian erikoislääkäri ja 
reumaattisten sairauksien akupunktio-terapian asiantuntija.

Tohtori Tóth on johtajana yhdessä Budapestin tunnetuimmista 
lääketieteellisistä kylpylöistä. Hän on työskennellyt post doctoraali ja 
fellowship positioissa kaikkialla Euroopassa ja soveltaa ainutlaatuista 
ymmärrystään luonnollisten hoitojen käytöstä vakavien sairauksien 
hoitoon.



Peloidi terapia



Muta koostuu sekä orgaanisista että 
epäorgaanisista aineista.

Orgaaniset = Humusaineet
Epäorgaaniset = Mineraalit



KUUSI HWM-MUDAN MYYNTIARGUMENTTIA

VESI KAPASITEETTI: 
Veden imemiskyky per 1 gramma peloidia

PARTIKKELI KOKO:
0,02-0,002 mm mitä pienempi partikkeli, sitä enemmän vettä se voi imeä.

PAINO: 
Määrittää pinnan paineen. Se on korkeampi mineraalimudalle kuin kasvipohjaiselle.

LÄMMÖNSIDONTAKYKY: 
Orgaanisella peloid-mudalla on parempi lämmönsitomiskyky ja matalampi 
lämmönjohtavuus kuin epä-orgaanisella mudalla, 42 asteinen muta säteilee lämpöä, 
38 asteinen muta imee lämpöä.  

MUOVAUTUVAISUUS RAJA: 
Vesimäärä, joka tarvitaan jotta 100 g materiaalia muuttuu muovailtavaksi. 

IMUKYKY: 
Parantaa ihon eritysprosessia eli sekreetiota kun aine on kosketuksissa ihoon.

Peloidi terapia Hungarian Wellness Mud® -
mudalla



Kemiallinen koostumus



SiO 2 (silicon dioxide) 60.05 %
TiO 2 (titanium dioxide) 0.54 %
Al 2 O 3 (aluminium oxide) 17.91 %
Fe 2 O 3 (ferric oxide) 4.34 %
FeO (ferrous oxide) 2.38 %
MnO (manganese oxide) 0.05 %
P 2 O 5 (diphosphorus pentaoxide) 0.14 %
CaO (calcium oxide) 1.54 %
MgO (magnesium oxide) 2.10 %
Na 2 O (sodium oxide) 0.89 %
K 2 O (potassium oxide) 2.39 %
+H 2 O (water) 5.61 %
CO 2 (carbonic acid gas) 0.29 %
Cl - (chloride ion) 0.05 %

98.28 %

O + LOI (loss of ignition) 1.72 %

100 %

Hungarian 
Wellness Mud®

kemiallinen
koostumus

Kvantitatiivinen (ja
kvalitatiivinen eli
laadullinen) koostumus

HUNGARIAN WELLNESS MUD™ ON TODETTU PARANTAVAKSI UNKARIN TERVEYSMINISTERIÖN TOIMESTA



Kemiallinen vaikutus: supistava vaikutus, joka aiheuttaa hyperemiaa (veren virtauksen 
lisääntymistä) ihon syvemmissä tasoissa

Sulfidi-rikkihappovaikutus: humushappojen vaikutukset lisäävät ACTH-mobilisaatiota, 
vähentävät hyaluronidaasin aktiivisuutta, mutakäsittelyn jälkeen katekolamiinin
tyhjeneminen vähenee, kapillaarisuonien verenkierto kasvaa

Esterit, hapot, alkoholi-uutteet – viimeiset ovat anti-bakteerisia ja anti-viraalisia – näillä 
on osuus tulehduksen vastaisissa ominaisuuksissa

Humushappojen ja ligniinin hajoamistuotteet estävät prostaglandiinisynteesiä näin estäen 
tulehdusta.

Hungarian Wellness Mud® kemiallisen koostumuksen edut



Rikki aiheuttaa verentungosta ja parantaa ihon kapillaarisuutta jopa matalassa 
lämpötilassa.

Mutakäsittely hyödyntää lämmön stimuloivaa vaikutusta kemiallisten ja immunologisten
prosessien ja hormoonien toiminnalle. 

Lämpöenergian muutokset voidaan mitata objektiivisesti säteilyvirtauksen termometrisen 
tekniikan avulla.

Mutakäsittelyt vaikuttavat kondrosyyttien eli rustosolujen aineenvaihduntaan sekä 
sytokiniiniin, jolla on merkitystä nivelrikon kehittymiselle. IL- ja TNF-alfa:n määrän 
vähenemistä havaittiin ja niillä oli merkitystä ruston tulehduksessa ja kulumisessa, kun taas 
IGT: n määrän havaittiin kasvavan ja suojaavan rustoa. Osteoartroosissa eli nivelrikossa 
kipu vähenee, kun seerumin PGE 2 ja LTB 4 taso pienenee.

Hungarian Wellness Mud® kemiallisen koostumuksen edut



Ainesosien mineraalit vaikuttavat myönteisesti, kun ne imeytyvät ihon läpi.

Jotkut mineraalit kulkevat ihon läpi ionien ja molekyylien muodossa aiheuttamatta ihon 
stimulaatiota. Verenkiertoon siirtyessään nämä elementit kulkeutuvat koko kehoon.

Toinen ryhmä liuenneita aineita jää ihoon ionien muodossa, mikä muuttaa ihon 
mineraalipitoisuutta = nämä muutokset aiheuttavat stimulaatiota, vaikuttavat hermostoon 
(autonomiset hermot) ja hormonitoimintaan. Siksi vaikutus ulottuu koko kehoon.

Muut HWM-mudan kemiallisen koostumuksen edut



Hoitotarkoitukset



HWM-mudan terapeuttiset kohteet
ü Krooniset degeneratiiviset eli rappeuma sairaudet nivelissä ja 

selkärangassa

ü Osteoporoosi

ü Pehmytkudos reuma
(tendonitis, tendovaginitis, bursitis, myalgis)

ü Prosessit, jotka vaikuttavat akuuttiin selkärangan ja raajojen 
niveltulehdukseen

ü Urheiluvammojen hoito, murtumat ja sijoiltaan menot

ü Fibromyalgia

ü Kihti (inaktiivinen)

ü Akuutti neuralgia 

ü Esihoito jäykistymään
(lyhentynyt tai kiristynyt lihas tai jänne, joka tarvitsee venytystä) 

ü Urheiluvammat

ü Kuukautiskivut

ü Ihotaudit
(psoriasis. ekseema, keratosis)



Hungarian Wellness Mud® mutapakkaus terapia

Suosittu hoitomenetelmä Unkarissa

Kutsutaan "stimulointikäsittelyksi" ja erityisen 
balneoterapian muodoksi



HWM nivelten pakkausterapian edut
LÄMMÖNPIDÄTYSKYVYN EDUT

Voimme kestää unkarilaisen Wellness Mud -hoitosovelluksen paljon 
lämpimämpänä kuin uima- tai vesihoidon, mikä selittyy sillä, että 
mudan lämmönjohtokapasiteetti on paljon alhaisempi kuin veden, 
mutta lämpökapasiteetti on suurempi. 

Mudan huomattava lämpövaikutus lisää nestekiertoa, joka ulottuu 
syviin kerroksiin ja jolla on syvällinen vaikutus arpikudoksen 
löystymiseen. Unkarilaisen Wellness Mud -hoidon aikana koemme 
stimulointia, kun lämpö vaikuttaa kehon hermopäätteisiin. 

RCHF (radiative heat flow eli säteilylämmön virtaus) 
lämpömittaustekniikan soveltaminen voi olla objektiivinen työkalu, jota 
käytetään mitattaessa lämpöenergian muutoksia vasteena muta-
pakkauskäyttöön. 



HWM nivelten pakkausterapian edut
KEMIALLISET EDUT

Mudan kemialliset vaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin
termisten kylpylöiden vaikutukset, samalla kun ne tuottavat enemmän
paikallisia ja yleisiä reaktioita.

Kemiallinen vaikutus ilmenee ihon immunologisten ja hormonaalisten 
toimintojen kautta. 

MEKAANISET EDUT

Tiheä mutamassa aiheuttaa paikallista hydrostaattista painetta kehon 
pinnalle, joka yhdistyy verenkiertojärjestelmän ei-toivottuun 
kiihtymiseen. 



HWM kehon pakkaus terapia

Koko kehon käärehoitoja käytetään tukemaan iho-ongelmia, kuten 
ekseemaa, psoriaasia ja keratoosia. Peloid-muta kehon / ihon hoidot 
edistävät kehon kudoksien kiinteyttä ja lujuutta tunkeutumalla syvälle 
samalla poistaen varastoituja toksiineja. 

Hoidot ovat hyödyllisiä myös: 

ü laihdutuksen tukena, 

ü parantamaan jännitystä ja fyysistä uupumista, 

ü parantamaan kipuja ja kolotuksia, 

ü Parantamaan immuunitoimintaa, 

ü ja ihon kunnon parantamisessa. 

* eteerisiä öljyjä voidaan myös lisätä hoidon etujen parantamiseksi.



HWM muta kehon pakkausterapia
Käyttöohjeet

Noin 180 ml-240 ml Hungarian Wellness Mud®

Noin 120 ml      Vettä (42 oC)
* eteerisiä öljyjä voidaan myös lisätä hoidon etujen parantamiseksi.

Sekoita, kunnes muodostuu silkkinen koostumus ja levitä sitten ohut 
kerros mutaa koko keholle; kääri vartalo suojalakanaan ja 
lämpöpeittoon. Hoidon keston tulisi olla 20-25 minuuttia, kun 
lämpöpeitteen lämpötila on 42 oC. 

HMW®-muta huuhtoutuu hyvin helposti ja lämpimän suihkun alla 
huuhdellessa tulee mutaa hieroa ihoa vasten lisäämään kuorinnan 
lisäetuja. (Älä käytä suihkugeeliä tai saippuaa huuhtelun aikana. Näin 
iho säilyttää kivennäisaineita ja vaikuttavien aineiden osmoottinen 
vaikutus pitenee). Viimeistele suihku huuhtelemalla koko keho viileällä 
vedellä, jotta kehon lämpötila tasaantuu ja verenkierto stimuloituu. 
Hoidon jälkeen tulee levätä 20 minuuttia. 



Sairaudet ja hoidot



Krooniset rappeumasairaudet
NIVELET JA SELKÄRANKA

1. Mudan lämpötila: 42-44 C

2. Hoidon kesto: 20 minuuttia

3. Hoitojen väli: joka toinen päivä

Hoitosarja koostuu 15-20 hoidosta

ü Lisääntynyt aineenvaihdunta nivelissä

ü Vapauttaa ihon kivun reseptorit

ü Lisääntynyt verenkierto

ü Rentouttaa pehmeät kudokset

ü Rentouttaa sidekudosta

ü Lisääntynyt imunesteen aktiivisuus

ü Lisääntynyt metabolinen aktiivisuus


