LAADUKKAAT
HOIVATEKSTIILIT
SAIREXILTA

TUOTEKUVASTO

LONKKAHOUSUT
1565 Lonkkahousu, lyhyt lahje (CE-merkitty)
1566 Lonkkahousu, pitkä lahje (CE-merkitty)

1565

Lonkkahousut vähentävät kaatumisesta aiheutuvia
lonkkavammoja ja -murtumia. Materiaalina käytetty
joustavaa, kestävää pikeeneulosta joten housut on
erittäin mukavat käytössä. Ne on puettavissa,
vaikka käsivoimat olisivatkin jo vähissä.
Housuissa molemmilla sivuilla taskuissa irrotettavat
lonkkapehmusteet umpisolumuovia (polyeteeniä).
Pitkälahkeisia lonkkahousuja voi käyttää viileällä
säällä pitkishousujen asemasta.
Pehmusteet poistettava pesun ajaksi.
Pikeeneulos
65% Polyesteri
35% Puuvilla

1566

Kokotaulukko
Lantion/vyötärön ympärys
XS
84 cm
S
88 cm
M
92 cm
L
96 cm
XL
100 cm
XXL
104 cm

Pesu 60 °C

Saatavana myös musta trikoo -päivämalli

1505 N ja M pyjamatakki
SFS 5686
1510 N ja M
pyjamahousu SFS 5687

YÖASUT

Pyjaman takki / housut on
valmistettu joustavasta
pikeeneuloksesta ja ne
kestävät hyvin laitospesua.
Koot ovat värikoodattuja.

1504 Avopaita kuviollinen
Nauhaton avopaita on helppo pukea päälle. Takaosa
limittyy, joten se peittää hyvin selän. Materiaalina on
pehmeä, miellyttävä ja laitospesun kestävä
puuvillatrikoo. Kuosit vaihtelevat kausittain

S=Vaaleanpunainen
M=Vihreä
L=Ruskea
XL=Sininen
XXL=Harmaa

Koot: XS-XXL
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TEKSTIILIT
1572 N ja M vuodehaalari/ hygieniahaalari hihalla
Pitkähihaisessa hygieniahaalarissa on takana pitkä
vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria.
Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo, joka
joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava
kuumallakaan ilmalla. Kuosit vaihtelevat kausittain
Koot: XS-XXL

1571 N ja M vuodehaalari/ hygieniahaalari hihaton
Hihattomassa hygieniahaalarissa on takana pitkä vetoketju,
jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria.
Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo, joka
joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava
kuumallakaan ilmalla. Kuosit vaihtelevat kausittain
Koot: XS-XXL

KOKO PITUUS
LAHKEEN SISÄMITTA
OLKA-HAARA
VYÖTÄRÖ
RINNANYMPÄRYS
HIHAN PITUUS

XS
146
72
78
101
107
73

S
149
74
78
101
107
73

M
151
76
78
101
107
73

L
155
77
81
107
113
76

XL
159
79
83
115
121
79

XXL
162
80
85
120
129
82
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1573 N hamehaalari, päiväkäyttöön
Päiväkäyttöinen hamehaalari, jonka takana on
nappikiinnitteinen kietaisuhelma jolla saadaan vetoketju
osittain peitettyä. Päiväkäyttöinen hamehaalari (hygieniahaalari), takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei
itse voi avata haalaria. Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvilla-sekoite, joka joustaa käyttäjänsä mukaan
eikä ole hiostava. Kuosit vaihtelevat kausittain.
Materiaali: Puuvilla-sekoite. Pesu 60 °C, ei huuhteluaineita,
ei rumpukuivausta. Koot: XS-XXL

1574 M hygieniahaalari, päiväkäyttöön
Päiväkäyttöinen miesten hygieniahaalari.
Takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria.
Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvilla-sekoite, joka joustaa käyttäjänsä
mukaan eikä ole hiostava. Kuosit vaihtelevat kausittain.
Koot: S-XXL

XS
146
72
78
101
107
73

KOKO PITUUS
LAHKEEN SISÄMITTA
OLKA-HAARA
VYÖTÄRÖ
RINNANYMPÄRYS
HIHAN PITUUS

SAIREX TUOTEKUVASTO
4

S
149
74
78
101
107
73

M
151
76
78
101
107
73

L
155
77
81
107
113
76

XL
159
79
83
115
121
79

XXL
162
80
85
120
129
82

1577

Tarkista saatavilla
olevat kauden värit!

1577 N ja M T-paita lyhythihainen, raidallinen
1578 N ja M T-paita pitkähihainen, raidallinen
Pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo t-paita on
joustavuutensa vuoksi yhtä helppo pukea päälle kuin
avopaita. T-paita soveltuu erinomaisesti työ-, vapaa-ajan- ja
laitoskäyttöön.
Paidat ovat reilun kokoisia. Kuosien värit saattavat
vaihdella.

1578

1580

1621 Oloasun housu
1625 Oloasun takki

1581

Helposti puettavat ja
laitoshuollon kestävät
unisex neulosasut ovat
mukavia ja vaivattomia
käytössä. Oloasun
materiaali on
puuvillapolyesteriä ja
värivaihtoehdot ovat
sininen ja punainen.
Koot: M-XXL

1580 N ja M vilubontso / 1581 N ja M vilutunika
Vilubontosta / vilutunikasta voi tulla lempiasuste sen
monikäyttöisyyden ansiosta. Bonstoa / tunikaa voi
käyttää takkina kylmillä ilmoilla. Vilubontso / vilutunika
käy hyvin myös torkkupeiton sijasta esimerkiksi
ulkoiluun. Materiaalina on miellyttävä värillinen fleece.
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LIUKUESTETOSSUT
2733 Liukuestetossu tasapohja
erikoisväljä (CE-merkitty)
Liukuestetossut vähentävät tehokkaasti
liukastumisia ja turhia loukkaantumisia sekä
kustannuksia. Tossut valmistetaan tikatusta
puuvillasekoitekankaasta. Tossun pohja on
luistamatonta ja kosteuden kestävää
muovitettua kangasta. Tossu soveltuu hyvin
henkilölle, jonka askellus on ”hiihtävää”. Tossu
on varustettu kaksilla nauhoilla ja mahtuu
isoonkin jalkaan väljän suuaukon vuoksi.
Kuosien värit saattavat vaihdella.
Puuvilla/tikkikangas
Pesu 40 °C

SUKAT
1705

1705 Putkisukka
Putkisukka on
joustavuutensa ansiosta
helppo pukea jalkaan.
Materiaalina on
laitospesun kestävä
puuvillapolyesteri.
Polyesteri 65%
Puuvilla 35%

1716

1715 Laitosnilkkasukka 1716 Laitospolvisukka
puna/siniraita
puna/siniraita

1750 Diabetessukka
(3pr/pkt)

Laitosnilkkasukka on
kiristämätön ja
joustavuutensa ansiosta se
on helppo pukea jalkaan.
Materiaalina on
laitospesun kestävä
puuvillapolyesteri.

Laitospolvisukka on
kiristämätön ja
joustavuutensa ansiosta se
on helppo pukea jalkaan.
Materiaalina on
laitospesun kestävä
puuvillapolyesteri.

Koot: 38-41 punaraita
42-45 siniraita
Polyesteri 65%
Puuvilla 35%

Koot: 38-41 punaraita
42-45 siniraita
Polyesteri 65%
Puuvilla 35%

Diabetes-sukat, jotka on
valmistettu 98 % puuvillasta.
Luonnollisen materiaalinsa
ansiosta sukka hengittää ja
pitää jalat kuivina. Elastaani
puolestaan takaa
optimaalisen istuvuuden
jalkaan. Sukka on saumaton
ja kiristämätön, miellyttävä
käyttää. Myydään kolmen
parin nipuissa.
98 % puuvilla, 2 % elastaani.
Pesu 30 °C.

1740 Liukuestesukka
Liukuestesukat vähentävät tehokkaasti liukastumisia
ja sitä kautta turhia loukkaantumisia ja kustannuksia.
Sukat on helppo pukea jalkaan.
Puuvilla 84%, polyamidi 14%, elastaani 2%
Pesu 30 °C, ei huuhteluaineita, ei rumpukuivausta
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LÄMPÖPUSSIT PYÖRÄTUOLIA
KÄYTTÄVÄLLE
Lämpöpussin pukeminen on helpompaa sekä avustajalle että käyttäjälle
itselleen. Pitkät vetoketjut voidaan avata kokonaan ja asettaa lämpöpussi
pyörätuoliin, jonka jälkeen sen sisään istuminen käy helpommin.
Pyörätuolipussin materiaali on miellyttävän lämmintä ja istuinosassa on
liukueste, joka pitää lämpöpussin tukevammin paikallaan. Lisävarusteena
tarjoamme pyörätuolipussiin käyvät turvavyöt ja istuintuet.

4316
4315

4318

4317

4315

Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle, lämpöpukukangas

4315-1 Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä, lämpöpukukangas
4315-2 Lämpöpussi + pehmustettu turvavyö läpivientien kautta lämpöpussiin
4315-3 Lämpöpussi + istuintuki muovilukolla läpivientien kautta lämpöpussiin
4316

Lämpöviitta pyörätuolia käyttävälle, lämpöpukukangas

4317

Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle, vyötärömalli, lämpöpukukangas

4317-1 Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä, vyötärömalli, lämpöpukukangas
4318

Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle

4318-1 Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä
4318-2 Välikausipussi + pehmustettu turvavyö
4318-3 Välikausipussi + istuintuki muovilukolla
4319

Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle, vyötärömalli

4319-1 Välikausipussi läpivienneillä, vyötärömalli
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ESILIINAT, SUOJAIMET JA
PYYKKISÄKIT
5101-5103 Sairexsuojaesiliina
Sairex-suojaesiliina suojaa
käyttäjänsä hyvin
roiskeilta. Tuote on kevyt ja
miellyttävä käyttää. Esiliina
kestää myös pitempiaikaisessa käytössä.
Koot:
90x110cm (5101)
90x120cm (5102)
100x130cm (5103)

5111 / 5115 Raintex suojaesiliina nauhoilla
Kestävä ja konepestävä suojaesiliina soveltuu hyvin
vaativaankin käyttöön ja suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä
erilaisilta roiskeilta. Värivaihtoehtoina punainen ja sininen.
Koot:
75x90 cm (5111)
90x120 cm (5115)
Pesu:
Hienopesu 40°C
Ei silitystä
Ei valkaisua
Tahranpoisto:
Mieto saippualiuos

5120 / 5121 Esiliina
taskulla
Materiaali:
Puuvilla 100%
Koot:
75x90 cm (5120)
75x120 cm (5121)
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5080 Tuolisuoja
Tuolisuoja pysyy istujan alla ilman nauhoja tuolin materiaalista riippumatta. Tuolisuoja ei luista istujan alla ja pitää
kosteuden poissa varsinaisesta istuinmateriaalista. Näin se säästää huomattavasti pesukustannuksissa. Suojaa
voidaan käyttää myös ulkona kostealla pinnalla, koska se ei läpäise nesteitä kumpaankaan suuntaan.
Koko 50x50 cm.

5600 / 5601
Pyykkisäkki

5605 Pesupussi
Pesupussi on hyödyllinen
pientekstiilejä pestäessä.
Pussin saa suljettua
kätevästi nyörillä ja
lukkokiristyksellä.

Pyykkisäkki sopii kokonsa
puolesta useimpien
valmistajien
pyykkisäkkitelineisiin. Säkin
suulla on nyöri ja
lukkokiristys. Pesu 40 °C

Koko 50x70 cm

Koko 75x110 cm.

5701 Ruokalappu pitkä
taskulla

5702 Ruokalappu pitkä
taskulla

Kestokäyttöinen ruokalappu
riittää suojaamaan myös
käyttäjänsä jalat, ja pitkä
tasku estää ruoan tippumisen lattialle. Raintex-muovi
on kestävää ja voidaan
pestä konepesussa tai
pyyhkiä miedolla pesuaineella.

Kestokäyttöinen ruokalappu
riittää suojaamaan myös
käyttäjänsä jalat, ja pitkä
tasku estää ruoan
tippumisen lattialle.
Muovitettu frotee kestää
useita pesukertoja.
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LAKANAT, TYYNYT SEKÄ PEITOT
3111 Lakana kirjekuori

3105 Lakana

3110 Lakana värillinen

Lakana on valmistettu
laitoshuollon kestävästä
puuvilla-polyesterikankaasta.

Värillinen lakana on
valmistettu laitoshuollon
kestävästä puuvillapolyesterikankaasta.

Väri: Luonnonvalkoinen

Koko 150x250 cm.

Kirjekuorilakana pysyy hyvin
paikoillaan. Patja kiristää
kaikki reunat, päädyt ja
nurkat niin, että sänky pysyy
siistinä ilman uudelleen
petaamista. Lakana on
valmistettu laitospesun
kestävästä puuvillapolyesterikankaasta.
Koot:
80x200x13 / 90x200x13

3121

3120

Koot:
150x300 cm (3105)
150x270 cm (3107)

3127
3120 Tyynyliina läppämalli
Valkaisematon läppämallinen tyynyliina on valmistettu
laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

3121 Tyynyliina läppämalli värillinen
Värillinen läppämallinen tyynyliina on valmistettu
laitoshuollon kestävästä puuvilla- polyesterikankaasta.

3127 Pussilakana kuviollinen
Värillinen pussilakana on valmistettu laitoshuollon
kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta. Kuosien värit
saattavat vaihdella.

3125 Pussilakana

Koko 150x220 cm.

Koko 150x220 cm.

Yksivärinen pussilakana on valmistettu laitoshuollon
kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

3135 Tyynysuoja
kestokäyttö

3150 Laitospeite, SL2
Kevyt, tikattu laitospeite
soveltuu sekä kesä- että
talvikäyttöön. Materiaalina
peitteessä on laitoshuollon
kestävä puuvilla-polyesterikangas.

Kestokäyttöinen tyynynsuoja estää tehokkaasti
nesteiden imeytymisen
tyynyyn. Tyynynsuoja
valmistetaan muovitetusta
kankaasta tai muovitetusta
froteesta.

Koko 150x200 cm.

Koko 50x60 cm.

3175 Familon Pro Viivi Safe SL1 tyyny
Pehmeä ja helposti muotoutuva palosuojattu tyyny sopii sekä kotiin että laitokseen.
Tuotteelle on myönnetty allergia- ja astmaliiton Allergiatunnus ®, joka takaa ettei tuote
sisällä terveydelle haitallisia aineita.
Täyte: 100% polyesteri, paloturvallinen pallokuitu 400g Päällinen: 100% PES Trevira CSkangas. Väri valkoinen.
Koko 50x60 cm.
Pesu 3-4 kertaa vuodessa. Rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa
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VUODESUOJAT

Kahvalliset vuodesuojat 3187a, 3188a, 3189a, 3190a (CE-merkitty)
Kahvattomat vuodesuojat 3187, 3188, 3189, 3190
Henkilön siirtämiseen ja kääntämiseen vuoteessa. Suojaa samalla vuodetta. Kestokäyttöisessä vuodesuojassa on
miellyttävä hiostamaton pinta ja välissä kosteutta imevä ilmava imukerros. Alapuoli on nesteitä läpäisemätöntä
muovitettua kangasta. Luistava alapuoli helpottaa myös omaehtoista kääntymistä. Kahvat polyesterinauhasta
molemmilla pitkillä sivuilla.
Vuodesuojaa on saatavilla perus- että kahvallisena mallina. Vuodesuoja on valmistettu Suomessa.
Tuotekoodi ja kokotaulukko:
• 3187, 3187a 75x110 cm
• 3188, 3188a 85x140 cm
• 3189, 3189a 85x95 cm
• 3190, 3190a 110x140 cm
Materiaali:
• Päällinen puuvilla, polyester
• Keskellä huopakangas polyester
• Pohja kangasvahvisteinen patjansuojamuovi (320451069)
• Lanka polyester 100%
Hoitoohje:
• Pesu 60 astetta
• Ei huuhteluaineita

SAIREX TUOTEKUVASTO
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SIIRTOON KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET

4210 Nostohihna
Kevyempiin potilaan siirtoihin. Nostolenkit molemmilla
sivuilla. Materiaali polyesteri.

4212 Nostoalusta (CE-merkitty)
Leveä, vyömäinen nostoalusta potilaan nostamiseen
tai vuoteesta siirtämiseen. Nostolenkit molemmilla
sivuilla. Materiaali päällystetty polyamidi. Pestävä.
Uudelleen käytettävä.

4207 Talutusvyö (CE-merkitty)
Talutusvyö potilaan taluttamiseen ja siirtämiseen.
Päällinen muovitettua kangasta. Sisäpinta potilaan liukumista estävää kangasta. Remminauha polyesteriä,
tarrakiinnitys. Riittävästi säätövaraa. Vyössä on takana
useita lenkkejä, joista kiinni pitämällä voidaan tukea ja
auttaa talutettavaa sopivalla voimalla. Pestävä.
Uudelleen käytettävä.

4215 Nostovyö (CEmerkitty)
Nostovyö potilaan turvalliseen ja ergonomiseen siirtämiseen. Tikatusta huovasta
ja muovitetusta kankaasta
valmistettu haaraosa estää
vyön luisumista kainaloihin.
Polyesterinauhat. Pestävä.
Uudelleen käytettävä.

4229 Nostolakana (CE-merkitty)
Nostolakana potilaan siirtoon paareille, tutkimuspöydälle
jne. Materiaali vahva enstexkangas (muovitettu polyesterifilamentti). Nosto-otetta varten aukot reunoissa molemmin
puolin. Pestävä. Uudelleen käytettävä.
Koko 75x190 cm

4235 Evakuointilakana (CE-merkitty)
Evakuointilakana vuodepotilaan siirtämiseen erilaisissa
pelastustilanteissa. Pidetään potilaan vuoteessa,
valmiudessa patjan alla. Helppo asentaa eri kokoisiin
patjoihin. Nopea ja helppo lukkokiinnitys. Materiaali
muovitettu kangas. Pestävä. Uudelleen käytettävä.
Koko 75x200 cm

4259 Siirtopatja
Siirtopatja toimii kuulalaakerin tavoin henkilön alla, jolloin
siirtämiseen tarvitaan vähemmän voimaa. Siirtopatjalla
voidaan siirtää vuoteessa oleva henkilö turvallisesti ja
ergonomisesti esimerkiksi vuoteesta toiseen tai
tutkimuspöydälle.
Koko 70x190 cm
4259p Siirtopatjan päällinen (sopii 4259)
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6685 Siirtolevy

4265/4267 Liukulakana (CE-merkitty)
Liukulakana helpottamaaan potilaan omatoimista
asennon vaihtoa vuoteessa. Materiaali puuvillapolyesteri. Pestävä. Uudelleen käytettävä. Liukulakanan
liukuosuuden väri vaihtuu kausittain.

Siirtolevyä käytetään
avustetuissa siirroissa,
esim. vuoteesta
tutkimuspöydälle.
Materiaali
muotoontaivutettua,
kestävää akryylimuovia.
Helposti puhdistettava.
Muotoillut kädensijat
molemmin puolin.
Alapuolella
liukuestepinnoite. Ei-steriili
tuote. Uudelleen käytettävä.

6643
Kohottautumishihna
(elämänlanka)
Elämänlanka on
yksinkertainen ja helppo
apuväline omatoimiseen
vuoteesta
kohottautumiseen.
Tukevista lenkeistä saa
hyvän otteen.
Kohottautumishihna
kiinnitetään esim. sängyn
päätyyn ja sen
asentamiseen ei tarvita
apuvälineitä.

Koko 66x73 cm

Koot:
75x200 cm (4265)
110x200 cm (4267)

POTILASKANSIOT
JA MUOVITASKUT
5810 &
5835

5835 Kynätaskunsuoja
sin, valk.
Kynätaskusuoja estää
rintataskussa säilytettäviä
kyniä sotkemasta työasua.
Värivaihtoehtoina valkoinen
ja sininen.

PYYHKEET

Potilaskansio
Värit: sin, pun, vihr, kelt
Perinteinen potilaskansio
on tarkoitettu
potilastietojen
säilyttämiseen. Saatavilla
sinisenä, punaisena,
vihreänä ja keltaisena.
5810 10-lehteä
5820 20-lehteä

3210 Keittiöpyyhe
Keittiöpyyhe valmistetaan
raidallisesta
puuvillakankaasta, ja sitä
on saatavana sekä punaettä siniraitaisena.
Koko 50x70 cm

3225 Yleispyyhe
Kevyt, nopeasti kuivuva
yleispyyhe on
materiaaliltaan
laadukasta puuvillafroteeta.
Klassinen, laitospesuun
soveltuva
käsipyyhe useisiin
käyttötarkoituksiin.
Väri vaihtelevat kausittain.
Koko 50x70 cm

3230 Kylpypyyhe
Kevyt, nopeasti kuivuva
kylpypyyhe on
materiaaliltaan
laadukasta puuvillafroteeta.
Klassinen, laitospesuun
soveltuva
käsipyyhe useisiin
käyttötarkoituksiin.
Väri vaihtelevat kausittain.

5840 Sängynpäädynnimilappukotelo
Värit: Punainen ja sininen

Koko 70x150 cm
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PEHMUSTEET JA
DECUBITUSTUOTTEET
4162 Super soft
kantapääpehmuste (CEmerkitty)
Kantapääpehmuste ehkäisee
makuuhaavojen ja
painumavammojen syntyä
kantapäässä.Tukevan materiaalin
ja kourumaisen muotoilun ansiosta
jalka pysyy hyvin paikoillaan ja
hieman kohoasennossa. Päällinen
muovitettua kangasta, pyyhittävä,
irrotettava ja pestävä. Pehmuste
viskoelastinen vaahtomuovi (PU),
joka on ilmava, joustava ja lämpöä
varaava. Ei-steriili, erityismuotoiltu,
kourumainen tuote yhdelle
potilaalle lyhyt- tai pitkäaikaiseen
käyttöön.

4162

4165 Ventapad
kantapääpehmuste
Ventapad kantapääpehmuste
ehkäisee makuuhaavojen ja
painumavammojen
syntyä kantapäässä.
Materiaalina on 100 % polyesteri,
paksuus noin 24 mm.

4160 Painehaavojen
estorulla (Nilkkarulla)
(CE-merkitty)

4165

Monikäyttöinen painehaavojenestorulla jättää jalkapöydän
ja kantapään ilmaan. Nilkan
ympärille asetettava, erityismuotoiltu rulla ehkäisee
kantapään painumavammat.
Jalan esteetön liikuttelu
kuitenkin mahdollinen.
Jalkaa voidaan hoitaa rulla
jalassa sitä irrottamatta. Rulla
soveltuu myös erottamaan
jalat toisistaan. Samaa
tuotetta voidaan käyttää
myös kainalon ja kyynärtaipeen hoitoon niin, että
painehaavojen ja hautumien
riski vähenee. Päällinen interlockpuuvillaa. Pehmuste
viskoelastinen vaahtomuovi
(PU), joka on ilmava, joustava
ja lämpöä varaava.
Nauhakiinnitys. Ei-steriili tuote
yhdelle potilaalle lyhyt- tai
pitkäaikaiseen käyttöön.

4157 Repijänhanska
Repijänhanska on tarkoitettu henkilölle, jolla on taipumusta repiä
esimerkiksi vaippaansa, tiputusletkuaan tai raapia itseään. Hanska on
helppo kiinnittää käteen nyöreillä. Hanskan ansiosta vältytään turhalta
käsien sitomiselta ja samalla estetään henkilöä satuttamasta itseään.
Repijänhanskaa on saatavilla nauha- tai tarrakiinnityksellä. Myydään
kappaleittain.

SAIREX TUOTEKUVASTO
14

4350 / 4351 / 4352 Super soft makuuhaavaalusta (CE-merkitty)
Hoitava alusta patjan päälle. Vähentää makuuhaavojen
ja painumavammojen synnyn. Alusta muovautuu
potilaan lämmön mukaan aina sopivaksi, ja on
miellyttävä käyttää. Päällinen muovitettua kangasta,
pyyhittävä, irrotettava ja pestävä. Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on ilmava, joustava ja
lämpöä varaava. Uudelleen käytettävä.
Koot:
80x200x4 (4350)
66x80x4 (4351)
33x80x4 (4352)

4175 Sormityyny (CE-merkitty)
4180 Kämmentyyny (CE-merkitty)
Kädessä pidettävä sormityyny pitää sormet erillään.
Kädessä pidettävä tyyny pitää kämmenen avattuna ja
kuivana. Kuminauhat käden ympäri. Tyynyt ovat
tarpeellisia ja helppokäyttöisiä apuvälineitä silloin, kun
sormet painautuvat kämmentä vasten. Tyynyt estävät
tehokkaasti painehaavojen syntyä tai kynsien
painautumista kämmenen ihoon. Kuosien värit saattavat
vaihdella.

4355 Super soft tyyny päällisellä (CE-merkitty)
4356 Super soft tyyny päällisellä ja istuintuella
(CE-merkitty)
Useimpiin tuoleihin sopiva istuintyyny muovautuu istujan
mukaan. Istuja ei luisu tyynyn päällä. Hoitava tuolityyny
vähentää painumavammojen syntyä ja suojaa samalla
tuolin. Haaravyö turvaa hyvän istuma-asennon. Päällinen
muovitettua kangasta, pyyhittävä, irrotettava ja pestävä.
Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on
ilmava, joustava ja lämpöä varaava. Kestävä, kolminkertainen polyesterivyönauha PES. Muovilukkokiinnitys.
Uudelleen käytettävä.

4365 Sängynlaitapehmike
Sängynlaitapehmike estää potilaan raajojen joutumista
sängynlaitojen väliin ja vähentää raajojen kolhiintumista
sängynlaitoja vasten. Pehmike toimii myös tarvittaessa
näkösuojana potilassänkyjen välillä. Pehmike kestää hyvin
roiskeita ja on helppo puhdistaa.
Saatavilla koot:
60x140 cm (4365-140)
60x200 cm (4365-200)

Päällinen interlockpuuvillaa, täyte pallokuitua. Pestävä.
Ei-steriili tuote yhdelle potilaalle lyhyt- tai pitkäaikaiseen
käyttöön.
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TURVAVYÖT JA LIIVIT

4110 Turvavyö perusmalli (CE-merkitty)

4115 Turvavyö pehmustettu (CE-merkitty)

Turvavyö potilaan hyvän istuma-asennon turvaamiseen.
Soveltuu myös pyörätuolia käyttävälle. Reilu vyöpituus
ja nopeasäätöinen muovilukko mahdollistavat vyön
nopean vaihdon potilaalta toiselle. Pestävä. Uudelleen
käytettävä.

Pehmustettu turvavyö on miellyttävä myös pidempiaikaisessa ja päivittäisessä käytössä. Voidaan käyttää
perusturvavyön tapaan siirroissa ja kuljetuksissa, mutta
myös ryhdikkään istumisen turvaavana apuvälineenä.
Turvavyössä on helppokäyttöinen ja portaattomasti
säädettävä lukko.

4128 Vartalotuki pv/tikattu (CE-merkitty)

4126 Istuintuki solmittava (Valkea väri)
(CE-merkitty)
4127 Istuintuki muovilukolla (tumma väri)
(CE-merkitty)

Pehmustettu, leveä turvavyö potilaan hyvän istumaasennon turvaamiseen. Ei paina potilaan rintakehää.
Päällinen polyesterikangasta, pehmuste vanua.
Muovilukkokiinnitys. Pestävä. Uudelleen käytettävä.

Istuintuki / haaravyö potilaan hyvän istuma-asennon
turvaamiseen. Kestävä nauha polyesteriä PES,
solmittava tai muovilukolla. Pestävä. Uudelleen
käytettävä.
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4150 Rannehihna pehmustettu (pari)
Pehmustetut rannehihnat eri
hoitotarkoituksiin. Kestävät ja nopeat
kiinnittää.

4155 Tarraranneke (pari) pes

4156 Tarraklipsi (kpl) pes

Kiinnitystarra lyhytaikaiseen käden kiinnisaamiseen.

Letkunpidike on hyvä apuväline erilaisiin
hoitotoimenpiteisiin.

4201

4200 Turvaliivi vuodemalli XS-XXL (CE-merkitty)
4201 Turvaliivi vuodemalli haarapalalla XS-XXL (CE-merkitty)
Turvaliivi vuoteeseen tai tuoliin turvaamaan potilaan hyvää asentoa. Säädettävä haarapala. Liukuva vyönauha
kiinnitetään vuoteen alle tai tuolin taakse. Mahdollistaa vuoteessa itsenäisen kääntymisen selältä kyljelle. Materiaali
tikattua kangasta. Pestävä. Uudelleen käytettävä. Koot: XS-XXL
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SEGUFIX-MAGNEETTIVYÖT
Segufix-turvatuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja immobilisointituotteita. Tuotteita käytetään
aina vain lääketieteelliseen tarkoitukseen. Segufixturvatuotteet ovat korkealaatuisia ja CE-merkittyjä.
Segufix -turvatuotteiden värikoodit (liikennevalot)
helpottavat ja ohjaavat tuotteiden oikeaa käyttöä.
Tuotteet ovat vesipestäviä +95 asteessa.
Segufix-turvatuotteita käytettäessä lue aina käyttö- ja
turvallisuusohjeet!
Lisätietoja myynti@sairex.fi

65-2221 Segufix-vyö perusmalli, haaravyöllä
S-XL

65-2231 Segufix-vyö perusmalli, reisivöillä S-L

Lisätarvikkeet:
65-2203 Segufix-olkakiinnityshihna
65-2204 Segufix-rannekiinnityshihnat
65-2205 Segufix-nilkkahihnat
65-2206 Segufix-leposidelukko
65-2208 Segufix-magneettiavain

65-2222 Segufix-vyö täydennetty malli,
haaravyöllä S-L
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Ikääntyvien apuna yli 30 vuoden ajan
Suomessa on yli miljoona 65-vuotiasta henkilöä. Laadukkailla tuotteillamme voimme auttaa heitä ja heidän
avustajiaan kotona tai kodinomaisissa palvelutaloissa sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.
Sairex valmistaa ja myy tuotteitaan yli 30 vuoden kokemuksella. Tuotteemme ovat suurimmalta osalta omaa
kotimaista tuotantoamme. Tuotteidemme hinnat ovat kilpailukykyisiä ja ne ovat pitkän kehitystyön tuloksena
toimivia ja laadukkaita. Sairex -sairaalatuotteet lisäävät potilasturvallisuutta, helpottavat asiakkaan nousemista,
siirtymistä ja liikkumista sekä tuovat helpotusta päivittäisiin toimintoihin. Näin laadukkaat Sairex -tuotteet
vähentävät sairaanhoidon kustannuksia.
Mallistostamme löytyvät mm. liukuestetossut, liukuestesukat, lonkkahousut, makuuhaava-alustat, vuodehaalarit,
liukulakanat, vuodesuojat, pyörätuolin lämpöpussit ja -viitat, istuintuet, siivousliinat, suojaesiliinat sekä paljon
muuta. Sairex Ky käyttää tuotannossaan pääosin kotimaisia toimittajia, alihankkijoita ja logistiikkaketjuja.
Tervetuloa tutustumaan tuotevalikoimaamme verkkosivullamme www.sairex.fi
Kotimaista käsityötä.
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