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Ruokaessu
Herrasmies pukeutuu päivälliselle. Ja hieno rouva, hän 
se vasta huoliteltu onkin. Puhlan omaa mallistoa oleva 
ruokaessu on malliltaan pitkä, joten se suojaa sylin hy-
vin ja persoonallisten printtien ansiosta ruokaessu näyt-
tää huolitellulta ja päälle puetulta, kuin asusteelta. Ruo-
kalapun materiaalina käytetty akrylaattisivelty kangas 
on käytössä erittäin helppohoitoinen. Pesu 60 asteessa, 
silitys ruokalapun kääntöpuolelta.

Materiaali puuvillakangas, pinnassa akrylaattisively
Koko 50 x 130 cm

Yläosasta levennetty ruokalappu

Yläosasta levennetty ruokalappu suojaa myös olkapäitä. 
Materiaali on hengittävää, likaa hylkivää ja nesteitä lä-
päisemätöntä polyesterikangasta. Kiinnitys solmittavilla 
nauhoilla. Kestää 80 asteen pesun ja rumpukuivauksen. 

Koko 45 x 90 cm

60

80

Suihkuessu
Suihkuessun kankaan materiaali on nylon/PVC. Mallil-
taan essu on tarpeeksi leveä ja tarjoaa siten erinomaisen 
suojan. Voidaan pestä 60 asteen lämpötilassa ja pyyhkiä 
neutraalilla pesuaineella. Nauhat ylettyvät hyvin varta-
lon ympäri ja korkeutta on helppo säätää. Väri saattaa 
poiketa kuvatusta, mutta muuten vastaa tuotekuvausta.

Koko 125 x 100 cm
Värit oranssi, sininen, tummansininen

60
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Patjansuoja sivusuojalla
Malli suojaa patjaa myös korkeussuunnassa ja pysyy 
erinomaisesti paikallaan. Päällinen on nesteitä läpäise-
mätöntä ja pehmeää polyesterikangasta ja sivukangas 
pehmeää kangasta. Kestää 90 asteen konepesun ja lin-
kouksen. Varovainen rumpukuivaus.

Koko 80 x 200 cm
Koko 90 x 200 cm

90

Patjansuoja sivukankaalla
Patjansuoja suojaa patjaa ja pysyy erinomaisesti paikal-
laan. Sekä päällinen että sivukankaat ovat samaa nes-
teitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesterikangasta. 
Kestää 90 asteen konepesun ja linkouksen. Varovainen 
rumpukuivaus.

Koko 80 x 200 cm
Koko 90 x 200 cm

90

Sijauspatjan suoja
Sijauspatjansuoja on hengittävää, nesteitä läpäisemä-
töntä ja pehmeää polyesterifroteeta. Koko 90 x 200 cm 
(laidan korkeus 16 cm), väri valkoinen. Kestää 90 asteen 
konepesun ja linkouksen. Varovainen rumpukuivaus.

Koko 90 x 200 cm

90
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Monitoimivuodesuoja
Puhlan omaa mallistoa oleva kahvallinen monitoimi 
vuodesuoja on imukykyinen (noin 1,5 litraa), hengittä-
vä, kevyt ja kosteutta läpäisemätön. Monikerroksinen 
rakenne pitää vuodevaatteet kuivina. Vuodesuojan ala-
puolella käytetty potilaan kääntämistä ja siirtelyä hel-
pottavaa polyesterisatiinia.

Vuodesuoja kestää 90 asteen konepesun ja rumpukui-
vauksen kuivuen nopeasti. Kuivausilman lämpötila ei 
saa nousta yli 80 asteen. 

Vuodesuojaa on kahta mallia: ”pitkäsivu” jossa kahvat 
suojan 100 cm pitkillä sivuilla ja ”lyhytsivu” jossa kahvat 
suojan lyhyemmillä 80 cm sivuilla.

Koko 80 x 100 cm

Imevä vuodesuoja
Puhlan omaa mallistoa oleva vuodesuoja on erittäin 
imukykyinen, hengittävä, kevyt ja kosteutta läpäisemä-
tön. Monikerroksinen rakenne pitää vuodevaatteet kui-
vina. Vuodesuoja kestää 90 asteen konepesun ja rumpu-
kuivauksen. Kuivuu nopeasti. Kuivausilman lämpötila ei 
saa nousta yli 80 asteen.

Koko 80 x 100 cm

90

90

Tyynynsuoja
Tyynynsuoja on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä 
ja pehmeää polyesterifroteeta. Tyyny laitetaan toisesta 
päästä, joka on suojattu erityisellä läpällä. Tuote kestää 
90 asteen konepesun ja linkouksen. Varovainen rumpu-
kuivaus.

Koko 50 x 60 cm

90


