KOMPRESSIOTUOTTEET
TUOTEKATALOGI

KOMPRESSIOTUOTTEET JA PAINEVAATTEET

Kompressiotuotteet eli lääkinnälliset hoitosukat, -hihat ja -hansikkaat, ovat tuotteita, joissa paine kevenee distaaliosista kehon keskiosaa kohti mentäessä. Niitä käytetään mm. laskimoiden
vajaatoiminnan, laskimoperäisen säärihaavan ja lymfaattisen turvotuksen hoidossa.
Tästä esitteestä löydät muutamia esimerkkejä Haltijan kompressiotuotteista. Huomaathan, että
esitteessä olevien tuotteiden lisäksi meillä on laaja valikoima muita tuotteita, ja tuotteen malli
ja materiaali valitaan aina yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden ja perusteella.
Kompressiotuotteet vaativat tarkan mittauksen, sillä tuotteen oikea koko on tärkeää oikeanlaisen hoitopaineen saavuttamiseksi. Mittaus tapahtuu ajanvarauksella, lisätietoja saat asiakaspalvelustamme:

asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250

www.haltija.fi

LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT

JUZO SOFT, PURISTUSLUOKAT I JA II.
Saatavilla polvisukka, puolireisisukka (vain yksilöllisin mitoin
valmistettuna), reisisukka ja sukkahousut.
Erittäin pehmeä ja hengittävä mikrokuitumateriaali takaa erinomaisen käyttömukavuuden. Saatavilla useissa väreissä avo- ja
umpikärkisenä sekä standardikokoisena tai mittojen mukaan
valmistettuna. Juzo Softiin saatavilla myös vuosittain vaihtuvat
värikkäät ”trendivärit” sekä batiikkivärjäys.

JUZO DYNAMIC, PURISTUSLUOKAT I-III.
Saatavilla polvisukka, puolireisisukka (vain yksilöllisin mitoin
valmistettuna), reisisukka ja sukkahousut.
Tehostetusti hoitavan Juzo Dynamicin tiivis neulos istuu hyvin
ja pitää muotonsa erinomaisesti. Saatavilla eri väreissä avoja umpikärkisenä, standardikokoisena tai mittojen mukaan
valmistettuna.

JUZO ENERGY, PURISTUSLUOKAT I JA II.
Saatavilla polvisukkana.
Sukan joustinneule luo mallille sen erityisen ulkoasun. Tämä
sukka sopii erinomaisten käyttöominasuuksiensa vuoksi
loistavasti päivittäiseen käyttöön. Umpikärkinen. Saatavilla
useissa väreissä standardikokoisena tai mittojen mukaan
valmistettuna.

JUZO ADVENTURE, PURISTUSLUOKAT I JA II.
Saatavilla polvisukkana
Tämä sukka on erityisesti räätälöity aktiivisten ihmisten
vaatimuksiin. Materiaali sisältää puuvillaa, jonka ansiosta se
on erittäin ihoystävällinen. Umpikärkinen. Saatavilla useissa
väreissä standardikokoisena sekä yksilöllisin mitoin valmistettuna.

LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT

JUZO EXPERT/EXPERT STRONG,
PURISTUSLUOKAT I-IV.
Saatavilla polvisukkana, puolireisisukkana, reisisukkana,
sukkahousuna, varvasosiona sekä asiakkaan tarpeen mukaan
muina erikoismalleina. Puristusluokka riippuen mallista.
Tehokas laakaneulottu, saumallinen hoitosukka, johon
mahdollista saada erikoisratkaisuina esim. vetoketjuja,
pehmusteita ja taskuja painetyynyille. Suositellaan etenkin
lymfedeeman hoitoon.

LYMED, PURISTUSLUOKAT I-IV.
Saatavilla polvisukkana, puolireisisukkana, reisisukkana, sukkahousuna, varvasosiona sekä asiakkaan tarpeen mukaan muina
erikoismalleina.
Lycrakankaasta kaavoitettu ja ommeltu sukka, johon on mahdollista tehdä useita erilaisia erikoisratkaisuja (esim. vetoketjut
ja pehmusteet). Valmistetaan yksilöllisin mitoin.

ALUSSUKKA JUZO LINER STOCKING SILVER.
Saatavana polvisukkana.
Erittäin pehmeä ja joustava, hopealankaa sisältävä
antibakteerinen alussukka. Käytetään suojaamaan ihoa
hoitosukkia puettaessa ja riisuttaessa sekä haavasiteiden
pitämiseen paikoillaan. Saatavissa kahdessa koossa.

Huomaathan, että tässä esitteessä löytyvät lääkinnälliset hoitosukat ovat vain osa laajaa valikoimaamme. Saat tiedon koko
valikoimastamme asiakaspalvelusta tai edustajaltasi: asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250.

LÄÄKINNÄLLISET HOITOHIHAT JA -HANSIKKAAT

JUZO EXPERT/EXPERT STRONG,
PURISTUSLUOKAT I-III (HOITOHIHAT) SEKÄ I-II
(HOITOHANSIKKAAT).
Laakaneulottu, saumallinen hoitohiha ja -hansikas yläraajan
lymfaturvotuksen hoitoon. Valmistetaan tarvittaessa erikoisratkaisuin (esim. pehmusteet ja vetoketjut). Saatavissa useissa eri
väreissä, myös vuosittain vaihtuvissa värikkäissä ”trendiväreissä”
sekä batiikkivärjättynä. Hihaan saatavilla erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja.

JUZO CLASSIC SEAMLESS, PURISTUSLUOKAT I-II.
Saatavissa sormikkaana ja kämmenhanskana.
Juzo Classic Seamless-käsineen neulos on saumaton, hengittävä ja ihoystävällinen. Se soveltuu lievän lymfaturvotuksen
hoitoon säilyttäen käden toiminnallisuuden. Saatavilla standardikokoisena.

LYMED -HOITOHIHAT JA -HANSIKKAAT
Lycrakankaasta ommellut tuotteet, joihin on mahdollista tehdä
useita erilaisia erikoisratkaisuja (esim. vetoketjut ja pehmusteet).
Valmistetaan yksilöllisin mitoin, hansikasta saatavana myös
standardikokoisena.

PAINEVAATTEET

LYMED-PAINEVAATTEET
Painevaatteet valmistetaan yksilöllisin mitoin Tampereella Lymed Oy:ssä. Niitä voidaan käyttää aikuisilla tai lapsilla mm.
vartalon hallinnan ja hahmottamisen avuksi, kivun hoitoon ja
rauhoittumisen tueksi. Käyttäjäryhmiä ovat mm. hypotoniset
lapset, CP-vammaiset, autistit sekä EDS-potilaat. Painevaatteilla voidaan kattaa mikä tahansa osa kehosta ja niihin on mahdollista tehdä tarpeen mukaan monenlaisia erikoisratkaisuja.
Vaatteet suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti.

PUKEMISEN APUVÄLINEET

JUZO-KUMIHANSKAT
Tekstiilihanskat, joissa lateksilla pinnoitettu kämmenpuoli. Helpottavat kompressiotuotteiden pukemista ja riisumista ja vähentävät tuotteiden rikkoutumista. Saatavissa eri kokoisina.

ARION SIM-SLIDE
Pukemisen apuväline avokärkisten sukkien pukemiseen ja riisumiseen.

ARION MAGNIDE
Pukemisen apuväline umpikärkisten sukkien pukemiseen.

JUZO EASY-FIT
Pukemisen apuväline hoitosukille. Soveltuu sekä avo- että umpikärkisten sukkien pukemiseen ja riisumiseen tilanteissa, joissa
sukkien käyttäjä ei ulotu jalkaterälle.

ARION EASY-SLIDE ARM
Pukemisen apuväline hoitohihoille.

KOMPRESSIOTUOTTEET

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:
asiakaspalvelu@haltija.fi |

09 612 2250

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.
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