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Vyön sisäpuolella on kumi-
pintainen vahvike, joka es-
tää vyön liukumisen nosto-
tilanteessa.

Talutusvyö ja siirtovyö
Oivallinen apu turvalliseen talutus- ja siirtotoimintaan. 
Tarranauhaisen säädettävyyden ansiosta sopii useim-
mille käyttäjille, antaen tarvittavan tuen ergonomisesti.
Materiaali on tukevaa pes/co twilliä.

Pehmustettu turvavyö

Haarakiilallinen istuinturvavyö

Liukuputki

Kevyempirakenteinen turvaväline istuvien henkilöiden 
tueksi. Vyötärön kohdalle tuleva leveämpi osa on peh-
mustettua mikrokangasta ja siinä on pikalukollinen sää-
dettävä kiinnityshihna.

Istuinturvavyö jolla käyttäjä saadaan tuettua turvallises-
ti pyörätuoliin tai muuhun selkänojalliseen istuimeen. 
Se koostuu pehmustetusta, kosteutta läpäisemättö-
mästä istuinalustasta, jonka koko on noin 36 x 37 cm, 
pehmustetusta etupalasta sekä riittävän pitkistä kiinni- 
tyshihnoista. Toisella hihnalla kiinnitetään istuintur-
vavyö istuimeen ja toisella tuetaan hoidettava selkä- 
nojaan. Molemmat hihnat ovat säädettäviä ja niissä on 
pikalukkokiinnitys. 
Materiaali on tukevaa pes/co twilliä.

Liukuputki on tarkoitettu helpottamaan potilaiden siir-
toja ja kääntelyjä sekä hänen oman liikkuvuuden lisää-
miseen. Helpon pakattavuutensa ansiosta liukuputki 
kulkee helposti mukana ja se on oiva apuväline käytet-
täväksi mm. autoon istumisessa ja sieltä poistumisessa. 
Voidaan pestä 60 asteen lämpötilassa, ei suositella kui-
vausrumpua.
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Liukulakana

Liukulakana helpottaa vuodepotilaan omatoimista 
kääntymistä. Keskellä oleva liukuva osa on satiinisidok-
sista polyesterikangasta. Isokokoiset puuvillaiset patjan 
alle käännettävät siivekkeet auttavat lakanan paikallaan 
pysymistä. 

Koko 100 x 220 cm 
Sopii 80, 90 ja 120 cm leveisiin sänkyihin.

60

Sängynlaidan pehmuste

Potilaille, joilla on ongelmana itsensä kolhiminen laitoi-
hin tai jalan ja käden pujottaminen pinnojen väliin. Likaa 
hylkivä pehmuste on kulutusta kestävää materiaalia ja 
se kiinnitetään sängynlaidan ympäri tarranauhalla. Sisä- 
puolella olevassa vetoketjullisessa taskussa on erillinen 
pehmuste. Pehmuste ei estä sängynlaidan laskemista 
alas.

Pehmusteen pituus on 180 cm.
Korkeus on säädettävissä matalampaan tai korkeam-
paan sängynlaitaan. 
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Terapiarenkaat

Terapiarenkaat ovat mukavaa ajankulua henkilöille, jot-
ka tarvitsevat käsilleen tekemistä. Ne parantavat samal-
la lihasvoimia ja verenkiertoa sekä sormien liikkuvuutta. 
Terapiarenkaan lenkit on valmistettu miellyttävästä ja 
tukevasta puuvilla/polyesteristä. Moniväristen palojen 
sisällä on eri muotoisia, kokoisia ja tuntuisia täytteitä. 

Voidaan pestä 60 asteen lämmössä. 

60

Liukuhanskat
Helpottavat potilaan siirtelyä ja kääntelyä vuoteessa vä-
hentämällä kitkaa. Hoitajan kädessä olevat hanskat lai-
tetaan lantion ja lapaluiden alle. Hanskan koko on noin 
22 x 55 cm ja se on varustettu ripustuslenkillä. Suuau-
kossa oleva kuminauha varmistaa paikallaan pysymisen.

60



A
P

U
V

Ä
LI

N
E

E
T

10 puhla.com

Pelastuslakana

Lakanassa on potilaan ympärille tulevat lukolliset kiin-
nitysvyöt sekä molemmissa päissä leveät vetohihnat, 
jotka kulkevat yhtenäisesti lakanan päästä toiseen. Kiin-
nityslukot ovat ns. pikalukkoja, jotka on helppo kiristää. 
Lukko painetaan kiinni ja hihnat vedetään kireälle. 

Pelastuslakana pedataan sängyn ja patjan väliin toimin-
tavalmiiksi. Hätätilanteessa kiinnitysvyöt otetaan esiin 
ja potilas sidotaan patjoineen ja sänkyvaatteineen vöi-
den lukoilla kuljetuskelpoiseksi ”paketiksi”. Jokaisesssa 
lakanassa on kiinnitettynä käyttöohje. Pelastuslakanalla 
voidaan vetää 150 kg:n kuormaa.

Koko 75 x 200 cm 60

Pelastuslakana on hengittävyytensä vuoksi sopiva 
käytettäväksi sängyissä joissa mahdollisesti kosteus-
suojaus. Kankaana on käytetty Flamestat 290 (75% co 
24% pes 1% antistat) 290g/m2 palosuojattua materi-
aalia. Täyttää standardin EN20471.

Erityisominaisuutensa vuoksi pelastuslakana on huo-
miota herättävä tilanteissa joissa esim. huonon va-
laistuksen tai savun vuoksi näkyvyys on rajoittunut.

Asentotyyny tyynynsuojalla

Vartalotyynyn pitkä muoto auttaa pitämään vartalon 
ja selkärangan oikeassa asennossa eri nukkumisasen-
noissa. Sopii esim. selkä- ja hartiasäryistä kärsiville 
sekä raskaana oleville. 

Tyynyssä on pehmeä, tikattu päällinen, joka voidaan 
irroittaa ja pestä 60 asteen lämmössä.

Mukana toimitetaan erillinen tyynynsuoja, joka on 
hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää 
polyesterifroteeta. 60

Koko  40 x 145 cm
Kangas  miellyttävää pes-mikrokuitukangasta,
 valkoinen
Täyte  silikonoitua pes-ontelokuitua
Pesu päällinen 60 °C, sisätyynyä ei voi pestä

Tyynynsuoja polyesterifrotee, pesu 90 °C
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Asentotyyny auttaa painehaavojen ennaltaehkäisys-
sä ja hoidossa. Sopii käytettäväksi istuma- tai makuu-
asennossa, esim. polvitaipeen alla. Asentotyyny on 
80 cm sängyn levyinen, joten pysyy hyvin paikoillaan. 

Tyynyssä on pehmeä tikattu päällinen, joka voidaan 
irroittaa ja pestä. Täyte on lämmöstä muokkautuvaa 
viskoelastista vaahtomuovia ja silikonoitua polyeste-
riontelokuituseosta.

Mukana toimitetaan erillinen tyynynsuoja, joka on 
hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää 
polyesterifroteeta. 

Koko  28×80 cm
Päällinen valkoinen 100 % puuvillakangas +   
 tikattu pes-vanutikkaus
Täyte 60 % viskoelastista vaahtomuovi-
 rouhetta, 40 % silikonoitua pes-
 ontelokuitua
Pesu päällinen 60 °C, sisätyynyä ei voi pestä

Tyynynsuoja polyesterifrotee, pesu 90 °C

Vartalotyyny 
tyynynsuojalla


