
TUOTTEET

RASKAUS, IMETYS JA 
VASTASYNTYNEET



HALTIJA on suomalainen laajan palvelun 
apuvälineyritys. Haltija-ryhmän muodostavat 
Suomen apuvälinealan edelläkävijät ja alansa 
huiput. 

Olemme luotettava ja aito kumppani kaikil-
le alan toimijoille koosta riippumatta. Haltija 
toimii sopimustuottajana useille kunnille ja 
sairaanhoitopiireille ympäri Suomen. Lisäksi 
Haltijan asiakkaina on maan johtavia yksityisiä 

hoiva-alan yhtiöitä sekä yksityisiä apuvälinei-
den loppukäyttäjiä. 

Haltijan huoltopalvelut kattavat Suomen val-
takunnallisesti. Huollamme ja korjaamme kai-
kenmerkkiset apuvälineet. Toiminnan laatu ja 
luotettavuus, sekä korkeatasoinen asiakaspal-
velu ovat meille kunnia-asioita. Haltijalla on 
koko maan kattava asiantuntijamyyjien ver-
kosto ja yhdeksän toimipistettä.

www.haltija.fi



KANMED BABYBED

Kanmed Babybed on tarkoitettu keskosten ja vastasyntynei-
den tehohoitosängyksi sairaaloissa ja laitoksissa. Se toimii 
ihanteellisena, ergonomisena ja turvallisena sänkynä kes-
kosille ja vastasyntyneille sairaalaympäristöissä. Se on tehty 
käytettäväksi yhdessä Kanmed Babywarmer -lämmitysjärjes-
telmän kanssa.

Sänky on kehitetty yhdessä hoitoalan ammattilaisten kanssa, 
ja sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota myös 
hoitohenkilökunnan työergonomiaan. Kanmed Babybed yh-
dessä BabyWarmer-lämmitysjärjestelmän kanssa edesauttaa 
keskosten sekä pienikokoisten vastasyntyneiden hoitamista 
läheisyyttä korostavalla tavalla ja yksilölliset tarpeet huomi-
oiden. Sänky luo rauhallisen ympäristön suodattamalla valoa 
ja vähentämällä häiriöitä. 

Kanmed Babybed helpottaa hoitamista ja auttaa tekemään 
sen mahdollisimman hellävaraisesti. Lämmittävä BabyWar-
mer ja BabyNest-lämpökehto (myydään erikseen) antavat 
turvallisen ja pehmeän, ihokosketusta muistuttavan tunteen, 
erityisesti vesipatjan kanssa käytettynä. Kanmed Babybed te-
kee vanhempien ja vauvan kontaktin luonnolliseksi. Sänky ei 
näytä tekniseltä eikä eristä vanhempia lapsesta. Vuoteen lä-
hestyminen on helppoa. Vuodetta voi pitää vieressä ja lap-
seen voi koskea ilman, että järjestelmä estäisi tai haittaisi sitä.

Tuotetta käytettäessä noudatetaan laitoksen omia hoitokäy-
täntöjä.

Kanmed BabyBed-sängystä on saatavilla kolme mallia
• BB100: Sähköisellä korkeudensäädöllä varustettu vakio-

malli.
• BB300: Vakiomalli ilman sähköistä korkeudensäätöä 

(kiinteä korkeus).
• BB400: Kaksosille tarkoitettu malli sähköisellä korkeu-

densäädöllä.
Sähköisesti korkeussäädettävä Kanmed BabyBed BB100

Kanmed BabyBed BB400 kaksosilleKiinteäkorkeuksinen Kanmed BabyBed BB300

SÄNGYT

Nimike Tuotekoodi

Kanmed BabyBed BB100 BB100

Kanmed BabyBed BB300 BB300

Kanmed BabyBed BB400 BB400



LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Nimike Tuotekoodi

Kanmed BW3-sarjan kokonaisuus vesipatjalla BW3-001

Kanmed Babywarmer-vesipatja Babybediin 

60x40cm
BW-50-010

Kanmed Babywarmer-vesipatja kaksosille 

60x60cm
BW-50-015

Kanmed geelipatja GE-602815

KANMED BW3-SARJAN KOKONAISUUS 
VESIPATJALLA

Kanmed BW3-sarjan kokonaisuus vesipatjalla. 

Kanmed BabyWarmer on tarkoitettu keskosten ja vastasynty-
neiden lämmittämiseen ja lämmön ylläpitämiseen. Kokonai-
suuteen kuuluu lämpöelementti ja sitä ohjaava keskusyksikkö 
sekä  vesipatja, jonka sisälle lämpöelementti laitetaan. Jär-
jestelmän mukana tulee myös BabyNest-lämpökehto, jossa 
on tasku patjalle lämpöelementin kanssa. BabyWarmeria voi 
käyttää myös ilman BabyNestiä, muttei ilman muita osia (pat-
ja, keskusyksikkö, lämpöelementti).

Kanmed vesipatja sopii käytettäväksi kaikille vauvoille siihen 
asti, kunnes lämmitystä tarvitaan vain hyvin vähän. Vesipatja 
on ylivoimainen lämmön siirtämisessä ja siksi se antaa opti-
maalisen painonnousun. Lämpimällä ja pehmeällä vesipatjal-
la on rauhoittava ja rentouttava vaikutus ja sillä varmistetaan 
hyvä unen laatu. Pehmeys ennaltaehkäisee ihovaurioita ja pi-
tää vauvan pään kauniin muotoisena. Vesipatja myös varastoi 
lämpöä, se menettää lämmöstään vain n. 1,5 °C tunnin virta-
katkon aikana.

Kokonaisuuteen kuuluvan patjan koko on 60 x 27 cm. Lisäksi 
saatavilla on myös BabyWarmer-vesipatja kaksosille (koko 60 
x 60 cm) ja BabyBediin sopiva BabyWarmer-vesipatja (koko 
60 x 40 cm).

Saatavilla on vesipatjan sijaan myös geelipatja, ks. kuva alla.

Nimike Tuotekoodi

Kanmed Babywarmer-vesipatja 4,5 l ja veden-

puhdistustabletit
BW-50-003

Nimike Tuotekoodi

Kanmed vedenpuhdistustabletit 10 tabl/prk BW3-029

KANMED 
VEDENPUHDISTUSTABLETIT 

KANMED BABYWARMER-VESIPATJA 4,5 L JA 
VEDENPUHDISTUSTABLETIT 

Vesipatja on tehty kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. Si-
sältää Kanmed vedenpuhdistustabletit 10 tabl/prk. 

Patjan seinämät vähentävät veden liikettä, mutta patja pysyy 
silti liikkuvana vauvan alla.

Mitat: 60 x 27 cm



Nimike Tuotekoodi

Kanmed BabyNest lämpökehto sininen BW-50-025

Kanmed BabyNest lämpökehto vaal.punainen BW-50-025-P

Kanmed BabyNest lämpökehto keltainen BW-50-025-Y

Kanmed BabyNest XL sininen BW-50-025-XL

Kanmed BabyNest lämpökehto kaksosille 

sininen
BW-50-027

Kanmed BabyNest kertakayttoinen lämpökehto BW-50-200

KANMED BABYNEST-LÄMPÖKEHDOT

Kanmed BabyNest -lämpökehdot ovat tarkoitetut luomaan 
vauvalle turvallinen ja miellyttävä ympäristö. Lämpökehto an-
taa tukea ja pitää vauvan oikeassa asennossa. Lämpökehdos-
sa on narut, joita säätämällä pehmeät reunat saadaan hyvin 
vauvan ympärille lisäämään turvallisuuden tunnetta.

Lämpökehdot on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Kanmed 
BabyWarmerin ja BabyBedin kanssa. BabyNest lämpökeh-
dossa on tasku, johon BabyWarmerin patjan lämpöelementin 
kanssa voi laittaa. BabyNest lämpökehtoa voi käyttää myös 
sellaisenaan.

Yhden vauvan BabyNest-lämpökehtoja on kahta kokoa:
• Vakiokoko on tarkoitettu vastasyntyneelle. Vakiokokoi-

nen lämpökehto on saatavana vaaleansinisenä, -keltaise-
na tai -punaisena. Ulkomitat ovat 65 × 35 cm ja sisämitta 
40 cm. Reunojen korkeus on 5 cm.

• XL-koko on tarkoitettu vauvoille 4,5 kg asti. Ulkomitat 
ovat 65 × 35 cm ja sisämitta 60 cm. Reunojen korkeus on 
5 cm. Väri on sininen. 

 
BabyNestin pinta on puuvillaa ja pehmuste polyesterikuitua. 
Sen voi pestä koneessa 60 °C:ssa. 

KANMED BABYNEST-LÄMPÖKEHTO KAKSOSILLE 

Kaksosia varten on oma BabyNestinsä. Ulkomitat ovat 65 × 55 
cm. Reunojen korkeus on 5 cm. Väri on sininen. BabyNestissä 
on tasku kahdelle itsenäiselle tai yhdelle kaksosille tarkoite-
tulle BabyWarmer-järjestelmälle.

KERTAKÄYTTÖINEN KANMED BABYNEST-
LÄMPÖKEHTO 

 
 
 
 
Kertakäyttöversio Kanmed Ba-
byNestistä on valmistettu ku-
tomattomasta kuitukankaasta. 
Ulkomitat ovat 65 × 35 cm ja 
sisämitta 40 cm. Reunojen kor-
keus on 5 cm. 

Kuitukankaista Babynestiä ei 
voi pestä.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Kanmed BabyNest XL. Iso koko sopii hyvin myös kotikäyttöön, 
koska sitä voi käyttää pitempään vauvan kasvaessa.

Vaaleansinisen lisäksi vakiokokoinen BabyNest on saatavissa 
myös vaalenapunaisena tai keltaisena.



Nimike Tuotekoodi

Ameda elite rintapumppu, sis. kuljetuslaatikko 17808I

Pyörällinen teline Ameda ja Platinum-pumpuille 17811

AMEDA ELITE RINTAPUMPPU

Ameda elite on hiljainen sähköllä toimiva rintapumppu am-
mattilaisille. Se on kätilöiden, imetysasiantuntijoiden ja äitien 
suosittelema.

Amedan imun voimakkuutta ja rytmiä voi säätää erikseen jo-
kaisen yksilöllisen tarpeen ja mieltymyksen mukaiseksi. Sen 
avulla voidaan jäljitellä täydellisesti vauvan luonnollista imu-
rytmiä. Ameda rintapumppu on alun perin suunniteltu ja to-
teutettu kaksoispumppausta ajatellen. Se näkyy rakenteessa, 
imutehossa ja osien suunnittelussa.

Patentoitu silikonikalvotekniikka suojelee maitoa viruksilta ja 
bakteereilta sekä pitää pumpun puhtaana. Silikonikalvotek-
niikan ansiosta pumpun imu ei ole herkkä ilmavuodoille ja 
tuplapulloissa säilyy imu myös silloin, kun toinen pullo ei ole 
käytössä. Pumppu ja tarvikkeet on helppo puhdistaa ja pitää 
puhtaana. Pumpun imusylinterit saa irti ja ne voi puhdistaa 
erikseen.

Ameda rintapumppu on yhteensopiva kaikkien Ameda-pul-
losarjojen kanssa. Kompakti kuljetuslaatikko sisältyy hintaan. 
Lisävarusteena on saatavana myös pyörällinen teline.

RINTAPUMPUT JA PULLOSARJAT



RINTASUPPILON PIENENNYSOSA ECO

Nimike Tuotekoodi

Eco rintasuppilon pienennysosa 22,5mm 1 kpl 620565

RINTAPUMPUT JA PULLOSARJAT

YHDEN PULLON SARJA ECO, STERIILI

Eco-pullosarjan pakkaus on täydellinen kokonaisuus, johon 
kuuluu pumppuun laitettava liitin (johon voi yhdistää kaksi 
pulloa), imuletku, imukartio + kartion kansi, pumpun silikoni- 
kalvo, imuventtiili, keräyspullo ja sen umpinainen kierrekansi 
sekä käyttö- ja puhdistusohjeet.

Eco-pullosarja soveltuu kaikkiin Amedan sähköisiin rinta-
pumppuihin. Pullosarja on valmistettu polypropyleenimuovis-
ta (PP). Osat puhdistetaan kiehuvassa vedessä 1 min lukuunot-
tamatta letkua, liitintä ja valkoisia kansia. Laitoksissa 121°C 2 
min ja 134°C 5 min.

KAHDEN PULLON SARJA HYGIENE PP, EI STERIILI

Pullosarja on täydellinen kokonaisuus, johon kuuluu pump-
puun laitettava liitin ja imuletku sekä imukartiot, imukartion 
kannet, silikonikalvot, imuventtiilit ja varaosaventtiilit, tuttiau-
kolliset kannet sekä suomenkieliset käyttö- ja puhdistusoh-
jeet. 

Hygiene PP -pullosarja soveltuu kaikkiin Amedan rintapump-
puihin: Eliteen, Lactalineen ja EHP käsipumppuun. Pullon 
imukartiota voi käyttää yhdessä käsipumpun irrotettavan kah-
vaosan kanssa. Osat puhdistetaan kiehuvassa  vedessä 10 min 
lukuun ottamatta letkua ja liitintä sekä valkoisia kansia. 

Nimike Tuotekoodi

Steriili ECO yhden pullon täydellinen sarja (ei käsi-

pumppuun)
17105I

Nimike Tuotekoodi

Hygiene PP Kahden pullon sarja, ei steriili (tuttiau-

kollinen korkki kannella)
17134IP



RINTAPUMPUT JA PULLOSARJAT

PULLOSARJAN OSAT

Pullosarjan osia voi tilata myös erikseen. Tilattavat osat alla.

Nimike Tuotekoodi

1. Pulloletkujen kaksoisliitin kahden pullon 

liittämiseksi pumppuun
24110634

2. Slikoniletku 90 cm (läpikuultava) 52100019

3. Kansi rintasuppilon päälle 623129

4. Silikoninen kalvo pullosarjaan 10112334

5. Rintasuppilo 25 mm Eco pulloihin 24110625

5. Rintasuppilo 25 mm Hygiene pulloihin 24110525

6. Venttiili pullosarjaan, pakkaus 2 kpl 17146I

7.  Eco  läpikuultava pullo 125 ml Pp, ei kantta 622969

8. Eco pullon aukoton kansi 620571



U-BAG®-VIRTSANÄYTEPUSSI

U-Bag®-virtsanäytepussi suojaa vauvan herkkää ihoa ja on 
mahdollisimman miellyttävä käytössä.

Ominaisuudet:
• Läpinäkyvä perhostarra mahdollistaa tarkan asettamisen 

ja on vaivaton poistaa.
• Soveltuu sekä tytön että pojan anatomialle. Kaksoisseinä-

märakenne, jossa on takaisinvirtauksen esto, suojaa ihoa 
virtsan ärsytykseltä.

• Taitettavan tarran avulla pakkaus voidaan sinetöidä ja lä-
hettää laboratorioon. Keskoskoko on ihanteellinen pieni-
painoisille vauvoille ja keskosille.

 
Steriili U-Bag®-näytepussi on tarkoitettu käytettäväksi vasta-
syntynellä ja sen tilavuus on 100 ml.

RINTAKUMI, 50 KPL PAKKAUS

Täydellisesti istuva silikoninen rintakumi. Rintakumeja suosi-
tellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:
• Sisäänpäin kääntyneet tai matalat rinnan päät
• Halkinaiset rinnanpäät
• Rosoinen rinnanpää
• Kookkaat rinnanpäät
• Poikkeuksellisen muotoiset rinnanpäät
• Arat rinnanpäät
• Voimakas maidoneritys tai yllättävät maitosuihkut
 
S- ja M-koko (18 ja 22 mm) soveltuvat keskosvauvoille ja pie-
nille vauvoille. Neljä reikää maidolle (hitaampi maidontulo 
kuin L-koossa). L-koko (28 mm) on tarkoitettu täysiaikaisille 
lapsille, tai kun rinnan päät ovat suuret tai leveät. Viisi reikää 
maidolle (nopeampi maidontulo kuin M-koossa).

Nimike Tuotekoodi

Rintakumi S, 50 kpl pakkaus 281443

Rintakumi M, 50 kpl pakkaus 281440

Rintakumi L,50 kpl pakkaus 281444

RINTAKUMIT

Nimike Tuotekoodi

U-Bag® normaali liimapinta, steriili, vastasyn-

tyneille, 100 ml
7515

NÄYTTEENOTTOPUSSIT



KANMED WARMING CABINET -LÄMMITYSKAAPPI

Kanmed Warming Cabinet -lämmityskaappi on tarkoitettu 
huopien, pyyhkeiden ja muiden vastaavien tekstiilien lämmit-
tämiseen. 

Lämmityskaapin lämpötila voidaan säätää välillä 35 °C-80 °C. 
Tehdasasetuksena lämpötila on 70 °C.

Lämmityskaapissa on paikka kahdelle hyllylle, joita on saata-
villa myös erikseen.

LÄMMITYSKAAPIT JA VAA’AT

Nimike Tuotekoodi

Kanmed Warming cabinet -lämmityskaappi, pieni GE-2380S

Kanmed hylly Warming cabinet -lämmityskaappiin GE-41580

VAUVANVAAKA

Charder MS2400 -vauvanvaaka on tarkoitettu ammattilais-
käyttöön. Vaa’an punnitustaso on muotoiltu, mikä tekee pun-
nitsemisesta turvallista. Kantokahvat helpottavat vaa’an siirte-
lyä. Vaa’assa on muisti- ja taaraustoiminnot.

Nimike Tuotekoodi

Vauvanvaaka MS2400 Charder

laitoskäyttö 20kg/20 g III M, laukku
FRT2400



VISKOELASTINEN RENGASTYYNY

Viskoelastinen tyyny mukautuu kehon muotoihin paineen ja 
kehon lämmön avulla.

Tyynyn päällä irrotettava froteepäällys.

Mitat: Ulkomitta Ø 45 cm, sisämitta Ø 15 cm, korkeus 9,5 cm

Päällisen pesu 30°C

Nimike Tuotekoodi

Lateksinen rengastyyny ovaalilla reiällä 41050

LATEKSINEN RENGASTYYNY OVAALILLA REIÄLLÄ

Lateksinen rengastyyny on suunniteltu erityisesti selkävaivoi-
hin. Istuinrengas on luonnonlateksia. Irrotettava froteepääl-
linen.

Mitat: Ulkomitat 40 x 60 cm, sisämitat 14 x 19 cm, korkeus 
7,5 cm

Päällisen pesu 30 ° C

RENGAS- JA ASENTOHOITOTYYNYT

Nimike Tuotekoodi

Viskoelastinen ns. geelivaahto rengastyyny 41070

Nimike Tuotekoodi

Kylkiasentotyyny 22.930LEN

KYLKIASENTOTYYNY

Tyyny tukee kylkiasennossa  hartioita, selkää, lonkkaa, polvia 
ja sääriä.

Mitat: 185 x 35 cm

Nimike Tuotekoodi

Kaartuva tyyny NEG0608

KAARTUVA TYYNY

Kaartuva tyyny tukee käyttäjää sekä lisää mukavuutta ja tur-
vantunnetta makuu- ja istuma-asennossa.

Mitat: 190 x 35 cm
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TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:
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HALTIJA GROUP OY

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.


