Apuvälineitä inhimilliseen arkeen
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Suomalainen Puhla toimittaa laadukkaita ja toimivia hoitoalan tarvikkeita,
apuvälineitä, vaatteita ja tekstiilejä
niitä tarvitseville.
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Helppokäyttöinen tarrakiinnityksellä suljettava kauluspaita. Paita on helposti siliävä.
Materiaali puuvilla 60%, polyesteri 40%.
Koot
M kaulus 40 cm, rinnanympärys 116 cm
ja takapituus 79,5 cm

VAATTEET

Kauluspaita, lyhythihainen

L kaulus 42 cm, rinnanympärys 122 cm
ja takapituus 80 cm
XL kaulus 44 cm, rinnanympärys 128 cm
ja takapituus 80,5 cm

40

Kauluspaita, pitkähihainen
Helppokäyttöinen tarrakiinnityksellä suljettava kauluspaita. Paita on helposti siliävä.
Materiaali puuvilla 60%, polyesteri 40%.
Koot
M kaulus 40 cm, rinnanympärys 116 cm
ja takapituus 79,5 cm
L kaulus 42 cm, rinnanympärys 122 cm
ja takapituus 80 cm
XL kaulus 44 cm, rinnanympärys 128 cm
ja takapituus 80,5 cm

40

Avopaita, lyhythihainen
Puhlan mukava päiväkäyttöön tarkoitettu lyhythihainen,
selästä avoin avopaita. Mallinsa ansiosta se on helppo
pukea ja riisua. Tässä asusteessa on nimikointia varten
oma paikka.
Materiaali 100% puuvilla.
Koot XS/S, M, L/XL
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com
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VAATTEET

Avopaita, pitkähihainen
Puhlan mukava päiväkäyttöön tarkoitettu pitkähihainen,
selästä avoin avopaita. Mallinsa ansiosta se on helppo
pukea ja riisua. Tässä asusteessa on nimikointia varten
oma paikka.
Materiaali 100% puuvilla.
Koot XS/S, M, L/XL
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Pitkä avopaita
Puhlan pitkä avopaita on hihallinen, mutta selästä avoin
ja väljästi mitoitettu. Mallinsa ansiosta se on helppo
pukea ja riisua. Hihansuut ovat resorittomat ja kiristämättömät. Tässä asusteessa on nimikointia varten oma
paikka.
Materiaali puuvilla 96%, lycra 4%.
Koot XS/S, M, L/XL
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Housut
Collegekankaiset käyttöhousut, ajattomalla ja muodikkaalla leikkauksella. Taskut edessä ja viistoon tehtynä
mahdollistavat helpon ja vaivattoman käytön. Kuminauhalla säädettävissä olevat vyötärö ja lahkeensuut, sekä
korkeampi takakorkeus varmistavat sopivuuden. Tilattaessa tulee mitata vyötärö ja lantio sekä ilmoitettava
lahkeen sisämitta. Tilaukset yhteystietojen kautta.
S
M
L
XL
XXL
4XL

vyötärö 96 cm
vyötärö 102 cm
vyötärö 108 cm
vyötärö 114 cm
vyötärö 120 cm
vyötärö 150 cm

lantio 100 cm
lantio 106 cm
lantio 112 cm
lantio 120 cm
lantio 126 cm
lantio 150 cm

60
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Väljästi mitoitetun hoitohaalarin vetoketju aukeaa selästä polvitaipeeseen asti. Puhlan omaa mallistoa oleva hoitohaalari on hengittävä, mukava päällä ja helppo
pitää puhtaana. Tässä asusteessa on nimikointia varten
oma paikka.

VAATTEET

Hoitohaalari, hihaton

Tilauksesta voimme valmistaa hoitohaalareita myös yksilöllisiä tarpeita varten, joista voi kysyä lisätietoa yhteystietojemme kautta.
Materiaali puuvilla 96%, elastaani 4%.
Koot XS, S, M, L, XL
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Hoitohaalari, hihaton, 100% puuvilla
Hihaton hoitohaalari 100% puuvillasta. Hengittävä, kevyentuntuinen ja miellyttävä päällä.
Materiaali puuvilla 100%.
Koot XS, S, M, L
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Hoitohaalari, 3/4-hihat
Väljästi mitoitetun hoitohaalarin vetoketju aukeaa selästä polvitaipeeseen asti. Puhlan omaa mallistoa oleva
hoitohaalari on hengittävä, mukava päällä ja helppo pitää puhtaana. Haalarin 2/3 pituiset hihat auttavat ylävartaloa pysymään lämpimänä. Tässäkin asusteessa on
nimikointia varten oma paikka.
Tilauksesta voimme valmistaa hoitohaalareita myös yksilöllisiä tarpeita varten, joista voi kysyä lisätietoa yhteystietojemme kautta.
Materiaali puuvilla 96%, elastaani 4%.
Koot XS, S, M, L, XL
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com
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VAATTEET

Kaksiosainen pyjama
Kaksiosainen täyspuuvillainen pyjama, joka kiristämättömyytensä vuoksi on erittäin miellyttävä myös päiväkäytössä. Vyötärönauhan säätäminen käy todella
helposti siinä olevan napillisen kuminauhan ansiosta.
Saatavilla olevat koot S, M ja L, unisex-mitoituksella,
joka hyvä huomioida kokoa valittaessa.
Tässä tuotteessa on nimikointia varten oma paikkansa.
Materiaali puuvilla 96%, elastaani 4%.
Koot S, M, L
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Kevyet lämpötossut
Kevyet lämpötossut on valmistettu polyesteristä tehdystä tekoturkiksesta ja ne ovat oiva apu viileneviä ilmoja
vastaan. Suuri suuaukko takaa helpon puettavuuden.
Pohjassa on liukumisen esto.
XS
S
M
L

33-35
36-39
39-43
44-47

60

Lämpötossut
Jos henkilö kärsii kylmistä jaloista huonon verenkierron
vuoksi tai muusta syystä, on tässä vertaansa vailla oleva
apu. Lämpötossut on valmistettu polyesteristä tehdystä
tekoturkiksesta. Suuri suuaukko ja kaksi tarranauhaa takaavat helpon puettavuuden ja jaloissa pysymisen. Pohjassa on liukumisen esto. Tossuja voidaan käyttää myös
vuoteessa oltaessa.
XS
S
M
L

33-35
36-39
39-43
44-47

60
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Miellyttävä ja hyvin suojaava sadeviitta käytettäväksi
esim. pyörätuolilla liikuttaessa. Sadeviitan kangas on
ohutta vedenpitävää polyamidi -kangasta, joka on helppo pukea, taitella ja kuljettaa matkalla mukana. Kokonsa puolesta sadeviitta suojaa pyörätuolissa istuvaa aina
polviin asti. Viitta kestää 40 asteen konepesun.

VAATTEET

Sadeviitta

Koot
XS - M n. 150 - 170 cm pituiselle henkilölle,
jolloin viitan etupituus 107 cm ja takapituus 80 cm
L - XXL n. 170 - 190 cm pituiselle henkilölle,
jolloin viitan etupituus 122 cm ja
takapituus 95 cm

40

Fleeceviitta
Lämmin fleeceviitta. Helppo pukea, suojaa polvia ja on
miellyttävä sekä sisä- että ulkokäytössä. Edessä kätevä
tasku pienten tavaroiden kuljettamiseen ja käsien lämmittämiseen.
Mallinsa vuoksi viitta sopii
kaiken kokoisille. Viitan
etupituus 107 cm ja
takapituus 80 cm.

40

Jalkapussi
Jalkapussi pitää pyörätuolilla ulkona liikuttaessa jalat
kuivana ja lämpimänä. Pussin päällinen on vedenpitävää polyamidi-kangasta ja sisävuori lämmintä ja kosteutta sitovaa polyesterfleece-kangasta. Pussin vyötäröllä
on velcro-tarrakiinnitys, joka on säädettävissä 70 - 150
cm mitoille.
Koot:
XS/S sopii 152 - 164cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 105 cm
M/L sopii 164 - 176cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 113 cm
XL/XXL sopii 176 - 194cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 120 cm

40
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VAATTEET

Jalkapussi softshell
Softshell jalkapussi pitää ulkona liikuttaessa jalat kuivana ja lämpimänä. Kevyempänä versiona tämä jalkapussi on oivallinen kolean kosteaan keliin ja erittäin
mukava syksyn ja kevään ulkoiluun. Pussin vyötäröllä on
velcro-tarrakiinnitys, joka on säädettävissä 70 – 150cm
mitoille. Uutena ominaisuutena on sivulla alas ulottuva
vetoketju helpottamassa pukemista. Kestää 40 asteen
konepesun.
Koot:
XS/S sopii 152 - 164cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 105 cm
M/L sopii 164 - 176cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 113 cm
XL/XXL sopii 176 - 194cm pituisille henkilöille,
sivusauman pituus pussissa 120 cm

40

Käsivarsisuojat
Suojaavat hihoja likaantumiselta pyörätuolia rullatessa.
Materiaali: nylon + PU -sively
Yksi koko.

40
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Oivallinen apu turvalliseen talutus- ja siirtotoimintaan.
Tarranauhaisen säädettävyyden ansiosta sopii useimmille käyttäjille, antaen tarvittavan tuen ergonomisesti.
Materiaali on tukevaa pes/co twilliä.
Vyön sisäpuolella on kumipintainen vahvike, joka estää vyön liukumisen nostotilanteessa.

APUVÄLINEET

Talutusvyö ja siirtovyö

60

Pehmustettu turvavyö
Kevyempirakenteinen turvaväline istuvien henkilöiden
tueksi. Vyötärön kohdalle tuleva leveämpi osa on pehmustettua mikrokangasta ja siinä on pikalukollinen säädettävä kiinnityshihna.

60

Haarakiilallinen istuinturvavyö
Istuinturvavyö jolla käyttäjä saadaan tuettua turvallisesti pyörätuoliin tai muuhun selkänojalliseen istuimeen.
Se koostuu pehmustetusta, kosteutta läpäisemättömästä istuinalustasta, jonka koko on noin 36 x 37 cm,
pehmustetusta etupalasta sekä riittävän pitkistä kiinnityshihnoista. Toisella hihnalla kiinnitetään istuinturvavyö istuimeen ja toisella tuetaan hoidettava selkänojaan. Molemmat hihnat ovat säädettäviä ja niissä on
pikalukkokiinnitys.
Materiaali on tukevaa pes/co twilliä.

60

Liukuputki
Liukuputki on tarkoitettu helpottamaan potilaiden siirtoja ja kääntelyjä sekä hänen oman liikkuvuuden lisäämiseen. Helpon pakattavuutensa ansiosta liukuputki
kulkee helposti mukana ja se on oiva apuväline käytettäväksi mm. autoon istumisessa ja sieltä poistumisessa.
Voidaan pestä 60 asteen lämpötilassa, ei suositella kuivausrumpua.

60
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APUVÄLINEET

Liukuhanskat
Helpottavat henkilön siirtelyä ja kääntelyä vuoteessa vähentämällä kitkaa. Hoitajan kädessä olevat hanskat laitetaan lantion ja lapaluiden alle. Hanskan koko on noin
22 x 55 cm ja se on varustettu ripustuslenkillä. Suuaukossa oleva kuminauha varmistaa paikallaan pysymisen.

60

Liukulakana
Liukulakana helpottaa omatoimista kääntymistä. Keskellä oleva liukuva osa on satiinisidoksista polyesterikangasta. Isokokoiset puuvillaiset patjan alle käännettävät siivekkeet auttavat lakanan paikallaan pysymistä.
Koko 100 x 220 cm
Sopii 80, 90 ja 120 cm leveisiin sänkyihin.
Liukulakana parisänkyyn:
Koko 100 x 300 cm, liukuosuuden leveys 145 cm
ja korkeus 100 cm
Sopii 180 cm leveään sänkyyn

60

Sängynlaidan pehmuste
Henkilöille, joilla on ongelmana itsensä kolhiminen laitoihin 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
korkeampaan sängynlaitaan.

60

Terapiarenkaat
Terapiarenkaat ovat mukavaa ajankulua henkilöille, jotka tarvitsevat käsilleen tekemistä. Ne parantavat samalla 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
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Asentotyyny auttaa painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Sopii käytettäväksi istuma- tai makuuasennossa, 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 polyesteriontelokuituseosta.
Mukana toimitetaan erillinen tyynynsuoja, joka on
hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää
polyesterifroteeta.

APUVÄLINEET

Asentotyyny tyynynsuojalla

Koko
28×80 cm
Päällinen valkoinen 100 % puuvillakangas +
tikattu pes-vanutikkaus
Täyte 60 % viskoelastista vaahtomuovirouhetta, 40 % silikonoitua pesontelokuitua
Pesu
päällinen 60 °C, sisätyynyä ei voi pestä
Tyynynsuoja polyesterifrotee, pesu 90 °C

90

Vartalotyyny tyynynsuojalla

Vartalotyynyn pitkä muoto auttaa pitämään vartalon
ja selkärangan oikeassa asennossa eri nukkumisasennoissa. Sopii esim. selkä- ja hartiasäryistä kärsiville
sekä raskaana oleville.
Tyynyssä on pehmeä, tikattu päällinen, joka voidaan
irroittaa ja pestä 60 asteen lämmössä.

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

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

90
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APUVÄLINEET

Pelastuslakana

Pelastuslakana on hengittävyytensä vuoksi sopiva
käytettäväksi sängyissä joissa mahdollisesti kosteussuojaus. Kankaana on käytetty Flamestat 290 (75% co
24% pes 1% antistat) 290g/m2 palosuojattua materiaalia. Täyttää standardin EN20471.
Erityisominaisuutensa vuoksi pelastuslakana on huomiota herättävä tilanteissa joissa esim. huonon valaistuksen tai savun vuoksi näkyvyys on rajoittunut.

Lakanassa on henkilön ympärille tulevat lukolliset kiinnitysvyöt sekä molemmissa päissä leveät vetohihnat,
jotka kulkevat yhtenäisesti lakanan päästä toiseen. Kiinnityslukot ovat ns. pikalukkoja, jotka on helppo kiristää.
Lukko painetaan kiinni ja hihnat vedetään kireälle.
Pelastuslakana pedataan sängyn ja patjan väliin toimintavalmiiksi. Hätätilanteessa kiinnitysvyöt otetaan esiin
ja henkilö sidotaan patjoineen ja sänkyvaatteineen vöiden lukoilla kuljetuskelpoiseksi ”paketiksi”. Jokaisesssa
lakanassa on kiinnitettynä käyttöohje. Pelastuslakanalla
voidaan vetää 150 kg:n kuormaa.
Koko 75 x 200 cm

60

Pikapelastuslakana suojapussilla

Pikapelastuslakana jonka avulla liikuntakyvytöntä tai
muuten liikuntarajoitteista voidaan auttaa pelastautumisessa. Pikapelastuslakana on valmistettu siten,
että siihen on tukevasti ommeltu ylikulkeva lukollinen hihna, jalkapussi osuus, kantolenkit sivuilla ja
vetohihna päädyssä.

Mukana tulevassa säilytyspussissa on selkeät ohjeet
käytöstä.
Valmistusmateriaalia
70% PA (polyamidi)
30% PU (polyuretaani).

60
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Istuinsuojan päällinen on kaunista harmaata huonekalukangasta ja alla nestettä läpäisemätön imevä suojakangas. Suoja tuntuu kostuessaankin kuivalta.
Tuote sopii suojaamaan niin sohvaa, tuoleja kuin pyörätuoliakin.
Koko 40 x 50 cm
60 C -asteen konepesu ja varovainen rumpukuivaus
Väri harmaa

SUOJAAVAT TEKSTIILIT

Istuinsuoja

60

Suihkuessu
Suihkuessun kankaan materiaali on nylon/PVC. Malliltaan essu on tarpeeksi leveä ja tarjoaa siten erinomaisen
suojan. Voidaan pestä 60 asteen lämpötilassa ja pyyhkiä
neutraalilla pesuaineella. Nauhat ylettyvät hyvin vartalon ympäri ja korkeutta on helppo säätää. Väri saattaa
poiketa kuvatusta, mutta muuten vastaa tuotekuvausta.
Koko 125 x 100 cm
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60
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SUOJAAVAT TEKSTIILIT

Ruokaessu
Herrasmies pukeutuu päivälliselle. Ja hieno rouva, hän
se vasta huoliteltu onkin. Puhlan omaa mallistoa oleva
ruokaessu on malliltaan pitkä, joten se suojaa sylin hyvin ja persoonallisten printtien ansiosta ruokaessu näyttää huolitellulta ja päälle puetulta, kuin asusteelta. Ruokalapun materiaalina käytetty akrylaattisivelty kangas
on käytössä erittäin helppohoitoinen. Pesu 60 asteessa,
silitys ruokalapun kääntöpuolelta.
Materiaali puuvillakangas, pinnassa akrylaattisively
Koko 50 x 130 cm
Saatavilla olevat värivaihtoehdot löydät: puhla.com

60

Yläosasta levennetty ruokalappu
Yläosasta levennetty ruokalappu suojaa myös olkapäitä. Materiaali on hengittävää, likaa hylkivää ja nesteitä
läpäisemätöntä muovitettua froteeta. Kiinnitys solmittavilla nauhoilla. Kestää 80 asteen pesun ja rumpukuivauksen.
Materiaali puuvillafrotee, jossa PU sively
Koko 45 x 90 cm

80
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Puhlan omaa mallistoa oleva vuodesuoja on erittäin
imukykyinen, hengittävä, kevyt ja kosteutta läpäisemätön. Monikerroksinen rakenne pitää vuodevaatteet kuivina.
Siivekkeet taitetaan patjan alle ja näin vuodesuoja pysyy
hyvin paikoillaan.
Vuodesuoja kestää 90 asteen konepesun ja varovaisen
rumpukuivauksen. Kuivuu nopeasti.
Kuivausilman lämpötila ei saa nousta yli 80 asteen.
Koko 90 x 115 cm + siivet 50 cm

SUOJAAVAT TEKSTIILIT

Imevä vuodesuoja siivillä

90

Monitoimivuodesuoja
Puhlan omaa mallistoa oleva kahvallinen monitoimi
vuodesuoja on imukykyinen (noin 1,5 litraa), hengittävä, kevyt ja kosteutta läpäisemätön. Monikerroksinen
rakenne pitää vuodevaatteet kuivina. Vuodesuojan alapuolella käytetty potilaan kääntämistä ja siirtelyä helpottavaa polyesterisatiinia.
Vuodesuoja kestää 90 asteen konepesun ja rumpukuivauksen kuivuen nopeasti. Kuivausilman lämpötila ei
saa nousta yli 80 asteen.
Vuodesuojaa on kahta mallia: ”pitkäsivu” jossa kahvat
suojan 115 cm pitkillä sivuilla ja ”lyhytsivu” jossa kahvat
suojan lyhyemmillä 90 cm sivuilla.
Koko 90 x 115 cm

90

Imevä vuodesuoja
Puhlan omaa mallistoa oleva vuodesuoja on erittäin
imukykyinen, hengittävä, kevyt ja kosteutta läpäisemätön. Monikerroksinen rakenne pitää vuodevaatteet kuivina. Vuodesuoja kestää 90 asteen konepesun ja rumpukuivauksen. Kuivuu nopeasti. Kuivausilman lämpötila ei
saa nousta yli 80 asteen.
Koko 90 x 115 cm

90
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SUOJAAVAT TEKSTIILIT

Patjansuoja
Malli suojaa patjaa myös korkeussuunnassa ja pysyy
erinomaisesti paikallaan. Suoja on nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesterikangasta. Kestää 90 asteen
konepesun ja linkouksen. Varovainen rumpukuivaus.
Koko 80/90 x 200 cm
Koko 120 x 200 cm

90

Sijauspatjan suoja
Sijauspatjansuoja on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesterifroteeta. Väri valkoinen.
Kestää 90 asteen konepesun ja linkouksen. Varovainen
rumpukuivaus.
Koko 90 x 200 cm
Koko 120 x 200 cm
Koko 180 x 200 cm

90

Tyynynsuojat
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 rumpukuivaus.
Saatavilla kolme kokoa: normaalin tyynyn lisäksi suojia
saa Puhlan asentotyynyyn sekä vartalotyynyyn.

Koot
Tyynynsuoja
Asentotyynynsuoja
Vartalotyynynsuoja

50 x 60 cm
28 x 80cm
40 x 145 cm

90
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UUS

UUT

VAATTEET

Peiton päällinen

Kosteussuojattu pussilakana on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesteria. Tämä peiton päällinen suojaa tehokkaasti nestevuodoilta. Antibakteerinen materiaali
antaa suojaa myös pölypunkeilta.
Väri on valkoinen. Kestää 90 asteen konepesun ja linkouksen.
Varovainen rumpukuivaus.
Koko 150 x 200 cm

90
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YÖKASTELUN HOITO

Fermi hälytin
Fermi -yökasteluhälytin on tehokas ja lääkkeetön yökastelun hoitomuoto. Hälytinkokonaisuuteen kuuluvat
paristokäyttöinen hälytinlaite ja puuvillakankainen, johtimin varustettu lakana (lakana tulee hankkia erikseen).
Fermi hälyttimistä on hyviä kokemuksia yli 30 vuoden
ajalta myös Suomessa.

Fermi hälytin aloituspakkaus
Fermi -yökasteluhälytin kokonaisuus.
Kestävässä ja kätevässä säilytyslaatikossa mukana Fermi
-laite, kaksi kappaletta hälytinlakanoita, käyttöohjeet ja
helppo seurantapäiväkirja.

Fermi hälyttimen lakana
Fermi hälyttimeen lakana 45 x 75 cm, jossa 30 cm pitkät
jatkeet patjan alle taitettavaksi.
Koko 45 x 75 cm

Fermi hälyttimen lakana x2 säästöpakkaus
Alussa, kun on tarve vaihtaa kuivaksi ja varmistua että
hoito on käynnissä, olemme sen helpottamiseksi tehneet tämän säästöpakkauksen. Sisältää kaksi Fermi hälyttimen lakanaa 45x75 joissa 30cm pitkät jatkeet patjan
alle taitettavaksi.
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Tilaukset

Tilaa tuotteita verkkokaupassa www.puhla.com
Tai sähköpostilla tilaus@puhla.com

Apuvälineitä inhimilliseen arkeen

Voit tehdä tilauksen myös alla olevalla lomakkeella:
Täytä lomakkeen tiedot ja lähetä siitä kuva numeroon
044 284 1998. Vastaamme sinulle tilausvahvistuksella.

Tuote

Määrä

Koko

Väri

Tyyppi

Huom!

Toimitusosoite

Yhteyshenkilö

Postinro

Toimipaikka

Puhelin

Laskutusosoite

Yhteyshenkilö

Postinro

Toimipaikka

Puhelin

E-laskutustiedot

Operaattori

Viite

OVT

puhla.com
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Apuvälineitä inhimilliseen arkeen

Suomalainen Puhla toimittaa laadukkaita ja toimivia hoitoalan tarvikkeita, apuvälineitä, vaatteita ja tekstiilejä niitä
tarvitseville.

Puhla Oy

Myynti ja tiedustelut

myynti@puhla.fi

jukka@puhla.fi 044 284 1998
rina@puhla.fi 040 084 1998
kirsi@puhla.fi

PL69, 06101 Porvoo
Suomi - Finland

Tuotekehitys
tuula@puhla.fi

luotettava
kumppani

Tilaa netissä

www.puhla.com

