Asentohoitotyynyt nyt -15 %
Tarjous on voimassa 1.4. - 30.6.2018

KAMPANJAKOODI:

HOPEKU0218

NUKKUMINEN

ASENTOHOITOTYYNYT

ASENTOHOITOTYYNYT
KAMPANJAKOODI:

HOPEKU0218
Suorakaidetyyny
• Voidaan käyttää istuvassa, puoli-istuvassa tai makaavassa asennossa
• Tyyny tukee potilaan asentoa ja vähentää kehon eri
osiin kohdistuvaa painetta päästä varpaisiin
Tuotenro
Koko (cm)
Väri
NEG0881

XS 45x30

Vihreä

NEG0605

XL 60x40

Sininen

XL 30x40

Sininen

Suorakaidetyyny 2 kpl
NEG0606

Kolmiotyyny

Kaartuva tyyny

• Voidaan käyttää selän tukityynynä kyljellään maatessa tai voidaan sijoittaa polvitaipeeseen selällään
maatessa
• Sininen tyyny sopii aikuisille ja vihreä lapsille

• Tukee potilasta, lisää mukavuutta ja turvantunnetta
makuu- ja istuma-asennossa
• Sopii myös pyörätuolissa istuville
• Sininen tyyny sopii yli 150 cm pitkille henkilöille ja
vihreä tyyny alle 150 cm pitkille

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

NEG0887

XS 45x23

Vihreä

NEG0882

XS 140x35

Vihreä

NEG0607

XL 55x30

Sininen

NEG0608

XL 190x35

Sininen

Kantatyyny

Kylkiasentotyyny

• Vähentää kannan painetta ja tukee nilkkoja
• Säädettävien hihnojen ansiosta pehmusteen saa
kiinnitettyä sängyn päätyyn
• Asettamalla lisäksi suorakaidetyyny kantatyynyn ja
sängynpäädyn väliin, voidaan suojata jalkoja ja vähentää jalkpoihin kohdistuvaa painetta

• Tukee hartioita, selkää, lonkkaa, polvia ja sääriä
• Sininen tyyny sopii yli 160 cm pitkille henkilöille ja
vihreä tyyny alle 160 cm pitkille

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

NEG0883

XS 135x25

Vihreä

NEG0609

85x20

Sininen

NEG0610

XL 200x35

Sininen
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Semi-Fowler tyyny

Avoin ympyrätyyny

• Voidaan käyttää abduktiotyynynä pitämään jalat eril-

• Tukee potilaan päätä ja niskaa

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

NEG0886

XS 50x40x10

Vihreä

NEG0880

XS 106x14

Vihreä

NEG0611

XL 70x50x12

Sininen

NEG0612

XL 130x18

Sininen

Putkityyny

Abduktiotyyny

• Keventää painetta ja tukee eri kehon osia sängyssä tai
pyörätuolissa
• Voidaan käyttää myös kontraktuurian ennaltaehkäisyyn

• Voidaan käyttää makuu- tai istuma-asennossa pitämään jalat erillään toisistaan
• Voidaan käyttää myös turvotuksen vähentämiseen
jalan tai käden asettamalla

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

NEG0884

XS 45x14

Vihreä

NEG0888

XS 12x23x15

Vihreä

NEG0613

XL 70x17

Sininen

NEG0615

XL 15x30x20

Sininen

Kantasuoja

Hemikäsityyny

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vähentää painetta kantapäiden ympäriltä
Suojaa nilkan luita kolhuilta
Pitää nilkan neutraalissa asennossa
Voidaan käyttää pyörätuolissa istuessa
Tarrakiinnitys

Kaksiosainen
Auttaa pitämään käden paikallaan
Soveltuu esimerkiksi halvausoireista kärsiville
Tyynyt kiinnittyvät tarroilla jolloin kulmaa on helppo
muuttaa.

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

Tuotenro

Koko (cm)

Väri

NEG0885

XS

Vihreä

NEG0889

XS 42x25

Vihreä

NEG0616

XL

Sininen

NEG0732

XL 55x35

Sininen

ASENTOHOITOTYYNYT
KAMPANJAKOODI:

HOPEKU0218
POZ’ IN’ FORM asentohoitotyynyt
• Tyynyt estävät tehokkaasti makuuhaavojen syntyä
varmistamalla optimaalisen painejakauman ja vähentämällä huomattavasti hiertämistä
• Täyte on ohutta mikrokuitua, joka muovautuu täydellisesti kehon muotoon palautuen hitaasti
• Lenzing FR -päällinen on kangasmainen, hengittävä
ja antibakteerinen, sisäpinta on nesteitä läpäisemä-

lissa istuville

Kylkiasentotyyny
• Tukee kylkiasennossa hartioita, selkää, lonkkaa, polvia

tön. Voidaan pestä 95 °C lämpötilassa

Suorakaidetyyny
• Voidaan käyttää istuvassa, puoli-istuvassa tai makaa-

ja sääriä

Putkityyny
• Käytetään keventämään painetta ja tukemaan kehon
eri osia useissa eri asennoissa sängyssä tai pyörätuolissa. Voidaan käyttää myös kontraktuuran ennaltavassa asennossa

Kolmiotyyny
• Voidaan käyttää seläntukityynynä kyljellään maatessa tai voidaan sijoittaa polvitaipeeseen selällään

ehkäisyyn

Puoliympyrätyyny
• Voidaan käyttää monipuolisesti ylä- tai alavartalon
alueella asennon tukemiseen tai keventämään luisille
maatessa

Kaartuva tyyny

Nimike

Tuotekoodi

Koko

• Tukee potilasta, lisää mukavuutta ja turvan tunnetta
makuu- ja istuma-asennossa. Sopii myös pyörätuo-

Suorakaidetyyny

22.902LEN

55 x 40 cm

Kolmiotyyny

22.910LEN

56 x 32 x 28 cm

Kaartuva tyyny

22.920LEN

200 x 30 cm

Kylkiasentotyyny

22.930LEN

185 x 35 cm

Putkityyny

22.940LEN

75 x 18 cm

Puoliympyrätyyny

22.960LEN

105 x 22 cm

ASENTOHOITOTYYNYT
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Yleistyyny Curera
• Vähentää painehaavojen syntymisen riskiä ja lisää
mukavuutta
• Muotoa voidaan muuttaa, joten tyyny mukautuu monipuolisesti monenlaiseen asentohoitotarkoitukseen
• Valmistettu kimmoisasta HR-vaahtomuovista ja polyesterikuiduista
• Nestettä läpäisemätön ja vesihöyryä läpäisevä hygieniapäällinen lisävarusteena
• Tyyny ja päällinen voidaan pestä pesukoneessa 95 °C
lämpötilassa

Tuote

Tyyny

Päällinen

Tuotekoodi

14-001030

14-001130

Koko

60x70 cm

60x70 cm

Asentotyyny Curera, kiila
• Voidaan käyttää usealla tavalla pehmusteena ja asentohoidossa muuttamaan potilaan asentoa, jolloin
painehaavariski vähentyy
• 30° kylkiasento ehkäisee tehokkaasti painehaavoja
• Paras lopputulos saadaan käyttämällä kahta kiilatyynyä yhtäaikaisesti
• Valmistettu kimmoisasta HR-vaahtomuovista ja polyesterikuiduista
• Nestettä läpäisemätön ja vesihöyryä läpäisevä hygieniapäällinen vakiona
• Tyyny ja päällinen voidaan pestä pesukoneessa 95 °C
lämpötilassa
Tuotekoodi/malli
Koko

51-100001
70x26x15/5 cm

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan
palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä
elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa
rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä
asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi

