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L2560310

Todella mukavat kromivapaasta aidosta nahasta valmistetut
mukavuussandaalit. Liukastumista estävä PU kitkapohja ja
kaksi tarralla säädettävää päällysremmiä sekä kantaremmi.
Pintanahka on helposti puhdistettavaa vahakäsiteltyä nahkaa.
Irrotettava mikrokuitupinnoitettu pohjallinen joka pitää jalan
kuivana. Remmisandaalin pohjallisen runko on aitoa korkkia
ja koko pohjallinen on vaihdettavissa jälkikäteen. Italialainen
laatutuote.

PUKEUTUMINEN

Schwarz sandaalit

Ilman takaremmiä
Remmisandaalit

Cherry terveyssandaalit
L2560190

Todella mukavat kromivapaasta aidosta nahasta valmistetut mukavuussandaalit. Liukastumista estävä PU kitkapohja
ja kaksi tarralla säädettävää päällysremmiä. Pintanahka on
helposti puhdistettavaa vahakäsiteltyä nahkaa. Irrotettava
mikrokuitupinnoitettu pohjallinen joka pitää jalan kuivana. Sandaalin pohjallisen runko on aitoa korkkia ja koko pohjallinen on
vaihdettavissa jälkikäteen. Italialainen laatutuote.

Bronce sandaalit
L2560170

Todella mukavat kromivapaasta aidosta nahasta valmistetut
mukavuussandaalit. Liukastumista estävä PU kitkapohja ja
kaksi tarralla säädettävää päällysremmiä sekä kantaremmi.
Pintanahka on helposti puhdistettavaa vahakäsiteltyä nahkaa.
Irrotettava mikrokuitupinnoitettu pohjallinen joka pitää jalan
kuivana. Remmisandaalin pohjallisen runko on aitoa korkkia
ja koko pohjallinen on vaihdettavissa jälkikäteen. Italialainen
laatutuote.

Ilman takaremmiä
Remmisandaalit

Jalkineet
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PUKEUTUMINEN

Kotikenkä matala
L2560250

Ilmava ja helposti tarranauhoilla säädettävä kotikenkä sekä
miehille että naisille. Soveltuu erinomaisesti myös hoitokengäksi esim. diabeetikoille vaivasenluusta kärsiville ja
reumapotilaille. Istuu tiukasti ja silti mukavasti jalassa monipuolisten säätöjen ansiosta. Kotikenkä on Italiassa käsintehty laatukenkä huippumateriaaleista. Pitävä ulkopohja
ja villakankainen sisäpohja. Puuvillainen antimikrobinen ja
hengittävä lesti. Pintamateriaali Mikrokuitu. 40 asteisen konepesun kestävä. Värivaihtoehdot musta tai punainen.

Musta
Tummanpunainen

Kotikenkä Premium
L2560260

Premium on uusi entisestään kehitelty kotikenkämallimme.
Tähän malliin on lisätty tarranauha kantaosaan. Ilmava ja
helposti tarranauhoilla säädettävä kotikenkä sekä miehille että
naisille. Soveltuu erinomaisesti hoitokengäksi esim. diabeetikoille vaivasenluusta kärsiville ja reumapotilaille. Istuu tukevasti ja silti mukavasti jalassa monipuolisten säätöjen ansiosta.
Kotikenkä on Saksassa käsintehty laatukenkä huippumateriaaleista. Pitävä ja kulutuskestävä polyuretaanipohja ja
kankainen irrotettava sisäpohja. Antimikrobinen ja hengittävä
mikrokuitulesti. Väri murretun sininen. 40 asteisen konepesun
kestävä.

Joustavat kengännauhat
A2560040
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Jalkineet

Joustavia kengännauhoja ei tarvitse solmia kuin kerran. Nauhat ovat 120 cm pitkät ja sopivat siksi myös
korkeampiin kenkiin. Voit katkaista nauhat sopivan mittaisiksi ja kiinnittää päät yhteen mukana toimitettavalla
lukolla. Katso lisäkuvasta nauhojen käyttöohje.

A2560040

Varanasta kenkien liukuesteisiin. Venytä liukuestettä ja
aseta varanasta paikoilleen. Nasta sopii kaikkiin kokoihin.
Soveltuu myös useimpiin muihin liukuestemerkkeihin.
10 kpl pakkaus. Tilaa sähköpostilla kirjelähetys tai muun
isomman lähetyksen mukana.

PUKEUTUMINEN

Varanasta liukuesteisiin 10 kpl

Liukueste kenkiin
Liukuesteet kenkiin tuovat turvaa talveen. 10 nastainen
liukueste on helppo pukea koko kengän päälle joustavan
kumirunkonsa johdosta. Nastat ovat vaihdettavia ja kävely joustavilla esteillä on yhtä miellyttävää kuin ilman niitä.
Liukuesteiden pakkasen kesto on 40 astetta. Hinta hinnastossa on parille liukuesteitä.
Koot 33-37		
Koot 38-40		
Koot 41-44		
Koot 45-47		

V2560060
V2560061
V2560062
V2560063

Jalannostin Economy
L2560160

Jalannostin on tarkoitettu jalkojen siirtämisen istuessa
tai makuulla. Tarpeellinen apuväline henkilöille joilla on
liikerajoitteita tai kipuja. Tässä nostimessa on kaksi tartuntakahvaa ja sitä voidaan käyttää yhdellä tai kahdella
kädellä. Pituus on 86 cm.

Jalkineet
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PUKEUTUMINEN

Jalannostin Legup
N2580120

Jalannostin on tarkoitettu jalkojen siirtämisen istuessa tai
makuulla. Tarpeellinen apuväline henkilöille joilla on liikerajoitteita tai kipuja. Tämä malli on markkinoiden paras tuote
reilun kokonsa ja paksun sekä jäykän rakenteensa johdosta. Pituus on 66 cm ja tuotetta voidaan käyttää yhdellä tai
kahdella kädellä.

Sukanvetolaite
C2580030

Joustava sukanvetolaite nailonvetimillä. Kaareva muoto pitää sukan hyvin paikallaan vetäessäsi sitä jalkaan.
Venytä sukka apuvälineen päälle ja työnnä jalka sukkaan
pitäessäsi nauhoista kiinni.

Sukanvetolaite frotee
A2580060
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Pukeutumisapu

Joustava sukanvetolaite nailonvetimillä. Toinen puoli on
liukas ja toinen puoli kitkaisempi. Kaareva muoto auttaa pitämään sukkaa paikallaan vetäessäsi sitä jalkaan.
Venytä sukka apuvälineen päälle ja työnnä jalka sukkaan
pitäessäsi nauhoista kiinni.

C2580085

Teleskoppinen sukanvetolaite soveltuu sukkien ja sukkahousujen pukemiseen itsenäisesti henkilöille, joiden on
vaikea taivuttaa selkäänsä. Sukka-apu asennetaan joustavan kärkiosan päälle ja vedetään jalkaan miellyttävistä
kahvoista. Helpompi kuljettaa kasattuna jolloin pituus on
38 cm ja käyttökunnossa 60 cm. Paino vain 175 grammaa.

PUKEUTUMINEN

Sukanvetolaite teleskooppinen

Sukanvetolaite Socky
S2580086

Socky sukanvetolaite helpottaa sukkien jalkaan laittoa. Liukkaan nylonosan pituus on 40 cm ja siinä on muovirunko
sisällä. Sukka laitetaan apuvälineen päälle, jonka jälkeen
se vedetään naruista jalkaan. Laite on helppo kuljettaa
mukana ja se painaa vain 100 grammaa.

Sukkahousunvetolaite
V2580040

Yksiosainen ja joustava apuväline sukkahousujen päälle
laittamiseen. Muovinen teräosa on muotoiltu siten, että
sukkahousut pysyvät hyvin sen päällä kunnes sukkahousut ovat tarttumaetäisyydellä. Aseta sukkahousut apuvälineen päälle työnnä jalat housuihin ja vedä vetonauhasta sukat jalkaan.

Pukeutumisapu
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PUKEUTUMINEN

Tukisukan vetolaite
C2580080

Reilun kokoinen sukanvetolaite erityisesti tukisukille. Soveltuu kompressiosukkien lisäksi myös muille joustaville
sukille. Valmistettu muovipinnoitetusta pienikitkaisesta
teräslangasta. Pehmustetut kahvat ja erittäin vankka rakenne.

Kenkälusikka muovi
A2580080

Tämä kenkälusikka on 57 cm pitkä ja sen avulla saat
kengät helposti jalkaan kyyristymättä. Kenkälusikka on
muotonsa vuoksi jäykkä ja siinä on kätevä ripustuslenkki.
Väri on keltainen.

Kenkälusikka pitkä
V2580020

Pitkän kenkälusikan avulla voit pukea kengät helposti
kyyristymättä. Lusikka on tukevaa muovia ja erikoispitkä 87
cm malli.
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Pukeutumisapu

A2580070

Laadukas, joustovartinen kenkälusikka, jossa on pinnoitettu kitkakahva ja ripustuslenkki. Valmistettu kromatusta
teräksestä ja pituus on 60 cm.

PUKEUTUMINEN

Kenkälusikka teräs

Pukeutumistikku
A2580010

Kevyen, puisen puketumistikun toinen pää on varustettu
isolla koukulla esim vetoketjun vetämista varten ja toinen
pää erityisellä työntökoukulla. 69 cm pitkä tikku on todella
monikäyttöinen apuväline käyttäjile, joilla on liikerajoitteita. Katso video monipuolisista käyttömahdollisuuksista
verkkokaupassamme.

Nappikoukku
C2580090

Nappikoukku nappien kiinnitykseen. Helppokäyttöisellä
nappikoukulla napit saa pujotettua yhdellä kädellä.
Hyödyllinen apuväline henkilöille, joiden käsien liikkuvuus
on rajoitettu. Nappikoukussa on paksu ja tukeva varsi,
josta saa hyvän otteen. Nappikoukun toinen pää soveltuu
vetoketjun vetämiseen. Miellyttävä, normaalia pidempi
puuvarsi. Iso malli soveltuu esim. farkun nappien kiinnitykseen.
Pienille napeille 		
Isoille napeille 		

C2580090
C2580101

Pukeutumisapu
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PUKEUTUMINEN

Nappikoukku muovinen
C2580040

Muovinen nappikoukku on kätevä apuväline nappien kiinnitykseen ja vetoketjun vetoon. Tuote auttaa ihmisiä joilla on
rajoitteita käden liikkeissä tai voivat käyttää vain yhtä kättä.
Tuote painaa ainoastaan 42 grammaa ja on saatavana mustana tai sinisenä.

Vetoketjurengas
V4060055

Vetoketjurengas helpottaa vetoketjujen käyttöä. Soveltuu
kiinnitettäväksi kaikkiin reiällisiin vetoketjun lukkoihin. Hinta
sisältää kolme kappaletta renkaita.

Hoivasänky Compact
Hoivasänky Compact on erinomainen ratkaisu, kun haluat säilyttä kodinomisen tunnelman makuuhuoneessasi.
Sänkykoneisto mahtuu 85x200 cm kokoisen rungon sisään
ja on varustettu kaikilla moderneilla ominaisuuksilla. Kaikkien
sängyn osien sähköinen käyttö on mahdollista kaukosäätimellä ja korkeus säädettävissä 30-80 cm alueella. Kysy
lisätietoja tuoteosastoltamme.
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Pukeutumisapu

R1550040

Invacare Medley Ergo Select kotihoitosängyissä yhdistyy
taloudellisuus, toiminnallisuus ja laatu. Sängyissä on tyylikäs
pyökin värinen pinnoitus, joka soveltuu hyvin kotisisustukseen. Sänkyjen makuualustan eri osien oikeat mittasuhteet
lisäävät käyttäjän mukavuutta erityisesti istuma-asennossa.
Laadun takaa maailman suurin valmistaja 3 vuoden takuulla ja
suomalainen varaosa- ja huoltoverkosto. Tarvittaessa huolehdimme myös tuotteen toimittamisesta makuuhuoneeseesi asti.
Meiltä saat samalla myös hoitosänkyihin sopivat patjat. Ota
yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, niin räätälöimme sinulle
juuri sopivan sänkykokonaisuuden lisävarusteineen.

PUKEUTUMINEN

Hoitosänky Invacare Medley Ergo

Hoivasänky S4
A1570056

Tämä hoivasänky soveltuu sekä hoivakoti- että kotikäyttöön.
Saksitoiminnolla liikkuva runko on vakaa ja kestää 170 Kg
kokonaiskuormituksen (henkilökuorma max 135 Kg). Siinä on
sähköisesti säädettävät pää, keskiosa ja jalkasäätö. Nostettavat sivulaidat ja ylikuormitussuojalla varustettu sähkökäyttö
tuovat käyttöturvallisuutta. Puu- (varastotuote) tai metallirakenteisen makuuosan mitat 90x200 cm ja ulkomitat 108x206
cm. Korkeussäätö 40-90 cm. Väri pyökki. Hintaan sisältyy kohottautumisteline (kuvassa). Sähköisillä osilla 3 vuoden takuu.
Muut osat 2 vuotta.

Hygieniapatja Duoplot
A1570899

Tämä viscoelastinen patja takaa mahdollisimman tasaisen
painojakauman koko kehon alueelle. Siinä on korkealaatuinen vaahtomuovipohja ja päällä viscoelastinen kerros, joka
muototuu kehon lämpötilan perusteella, vähentää paineen
tunnetta ja mukautuu yksilöllisesti. Päällysmateriaalina on
allergiaystävällinen ja nesteenpitävä Inkoair, joka voidaan
pestä 95 asteessa. Päällinen on helppo irrottaa puhdistusta varten vetoketju avaamalla. Koot 90x200x12 cm (varastokoko) ja 100x200x12 cm. Tarvittaesssa saatavana myös
20 cm jatkopala. Sopii käyttäjäpainoille 40-120 Kg.

Hoivasängyt
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MAKUUHUONE

Liukulakana sijaussiivekkeillä

Pestävä vuodesuoja on mukava ja ympäristöystävällinen suoja
vaihtoehto. Vuodesuoja on helppo saada pysymään paikallaan patjan
alle taitettavien siivekkeiden avulla. Suoja on markkinoiden laadukkain nelikerrossuoja. Pohja on polyesteria ja välikerros vedenpitävää
polyuretaania. Mukavan mikrokuitupäällisen alla on erittäin imukykyinen välikerros. Imukyky on 1,75 litraa/neliö. Vuodesuoja voidaan pestä
90 asteisessa pyykissä tai keittää kymmeniä kertoja. Tuote voidaan
myös lingota mutta emme suosittele huuhteluaineiden käyttöä. Koko
on 90x75 cm ja 40 cm leveät puuvillaiset sijaussiivekkeet. Saatavana
sijaussiivekkeillä tai ilman.

70 cm 80 cm leveä patja
70 cm 90 cm leveä patja
100 cm 80 cm leveä patja
100 cm 90 cm leveä patja
100 cm 120 cm leveä patja

A3510020
A3510021
A3510022
A3510023
A3510026

Pestävä vuodesuoja 90x75 cm
Pestävä vuodesuoja on mukava ja ympäristöystävällinen suojavaihtoehto. Vuodesuoja on helppo saada pysymään paikallaan
patjan alle taitettavien siivekkeiden avulla. Pohja on polyesteria ja
välikerros vedenpitävää polyuretaania. Mukavan mikrokuitupäällisen alla on erittäin imukykyinen Polyesteri/viskoosi imukerros
jonka imukyky on 175 litraa/neliö. Siivekkeellisessä mallissa reunat on vahvistettu reunanauhalla ompeleen sijaan. Vuodesuoja
voidaan pestä 90 asteisessa pyykissä tai keittää jopa 90 kertaa.
Tuote voidaan myös lingota mutta emme suosittele huuhteluaineiden käyttöä koska ne voivat huonontaa imukykyä. Koko 90x75
cm ja lisäksi 40 cm leveät puuvillaiset sijaussiivekkeet. Saatavana
sijaussiivekkeillä tai ilman.
Siivekkeillä		 A3510031
Ilman siivekkeitä
A3510030

Vuodesuoja satiinilla ja kahvoilla
A5020020
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Hoitosängyt

Liukuvuodesuoja kahvoilla koostuu liukupohjasta imukerroksesta päällyskankaasta ja kahvoista. Tikattu päällysmateriaali
siirtää nesteen imukerrokseen jättäen vuodesuojan pinnan miellyttävän kuivaksi ja välikerroksen suojaten patjan kastumiselta.
Vahvat kahvat lakanan molemmilla reunoilla helpottavat potilaan
siirtämistä ja kääntämistä yhdessä liukkaan satiinipohjan kanssa.
Tuotetta ei ole tarkoitettu potilaan nostamiseen. Suoja on konepestävä 95 asteessa ja kooltaan 90 x115 cm

A3510040

Kertakäyttöiset vuodesuojat ovat hygieeninen ja miellyttävä tapa suojata kaikkia huonekaluja ja vuodevaatteita. Suojissa on pehmeä, kangasmainen ulkopinta ja
vedenpitävä pohjaosa. Vuodesuojia on varastokoko on
60x90 cm. Imukyky 800 ml. Pakkaus sisältää 20 kpl
vuodesuojia. Saatavana myös isompia määriä pakattuna
saman pussiin.

MAKUUHUONE

Kertakäyttöinen vuodesuoja

Pelastuslakana
Pelastuslakana on suunniteltu käytettäväksi potilaan
siirtoon patjan päällä. Tuote mahdollistaa potilaan turvallisen kuljetuksen yhden henkilön vetämänä myös portaissa. Lakanassa on tukevat kiinnityshihnat ja kädensijat vetoa varten molemmissa päissä. Esim. tulipalon
sattuessa on tämä tuote välttämätön liikuntarajoitteisen
henkilön siirtämisessä. Materiaali liukas Nylon PU pinnoitteella. Pesu max. 80 astetta. Palosuojattu syttyvyysluokka 1 mukaisesti.

80X200X12 cm		
90X200X12 cm		

A3510024
A3510025

Säädettävä sänkytarjotin puu
A1570060

Kasattava sänkytarjotin sänkyyn tai olohuoneeseen.
Taitettavat jalat ja mäntypuinen kehys. Koko 67x350x540
mm. Paino vain 1,9 Kg. Taso on säädettävissä kulmaan.

Vuodevaatteet
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MAKUUHUONE

Nousutuki
H1570045

Nousutuki on epoksimaalatusta teräksestä valmistettu
turvallisuustuote. 680 mm pitkä pohjaosa kiinnitetään
tiukasti sängyn reunaan tai pohjasäleikköön. Tukeva
oterauta on säädettävissä 7 eri korkeuteen 580 - 700 mm
välillä. Tuen leveys on 325 mm ja pohjan leveys 600 mm.
Tuki painaa 3 Kg ja käyttäjän suurin sallittu paino on 127
Kg.

Sänkypöytä sivulevyllä
H1570030

Todella laadukasta 61-94 cm korkeuteen säädettävää
sänkypöytää voidaan käyttää sekä istuttaessa, että
sängyssä. Sen pöytäosa on kallistettavissa useaan eri
asentoon ja tavarat pysyvät hyvin pöydällä korotetun reunan johdosta. Kaksi pyöristä on lukittavia ja sekä jalkaosa että pöytäosa saadaan taivutettua suoraksi säilytystä
varten. Pöytälevyn koko 40x60 cm tai 40x80 cm ja irrotettavan sivulevyn koko 16x40 cm. Jalan mitat 44x57 cm.
Paino 10,7 Kg ja 11,7 Kg. Väri valkoinen. Takuu 2 vuotta.
40 x 60 cm
40 x 80 cm

H1570030
H1570031

Nousutuki 2in1
Nousutuki helpottaa käyttäjiä nousemaan sängystä. Nousutuki 2in1 on nimensä mukaisesti markkinoiden ainoa
nousutuki joka voidaan kiinnittää sekä sängyn pohjaan
että paksun joustinpatjan ympärille. Muovinen pohjalevy on ohut (15 mm) mutta tukeva ja tuen suurin sallittu
käyttäjän paino on 160 Kg. Nousutuki kiinnitetään kahdella 4,5 metrin pituisella kiinnitysnauhalla. Tuen pituus on
65, leveys 34 ja korkeus 52 cm.

Ilman jalkatukea
Jalkatuella		
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Tuet ja korokkeet

H1570035
H1570036

N1570048

Tämä nousutuki kiinnitetään tukevasti ilman työkaluja
sormiruuveilla hoivasängyn teräsrunkoon. Suunniteltu
siten että moottorisänky pystyy liikkumaan normaalisti.
Auttaa ylösnousua sekä sänkyyn menoa ja vähentää
myös putoamisriskiä sängystä. Korkeus 49,5 cm ja leveys
27,5 cm. Valmistettu epoksimaalatusta teräksestä. Suurin
sallittu käyttäjän paino 135 Kg. Sopii lähes kaikkiin hoivasänkyihin. Kiinnitys järeälllä sormiruuvilla enintään 27
mm leveään 35-70 mm korkeaan teräsrunkopalkkiin.

MAKUUHUONE

Nousutuki hoivasänkyyn

Nousutuki ruuvikiinnitteinen
T1570050

Ruuvikiinnitteinen nousutuki on joskus ainoa vaihtoehto
sänkyihin, jossa ei ole sopivaa pohjarakennetta muiden
tukien kiinnitykseen. Se soveltuu lähes kaikkiin puulaitaisiin sänkyihin tai runkopatjoihin, joissa on tarpeeksi vahva
reuna. Tuki kiinnitetään ohutlaitaisiin sänkyihin läpipulteilla tai paksumpiin vaihtoehtoisesti vahvoilla puuruuveilla.
Ruuvien reikiä on 8 kpl. Runko epoksimaalattu valkoinen
ja kiiltokromattu otekahva. Ei suositella moottoroituihin
sänkyihin puristumisvaaran takia. Tuen korkeus 68 cm
ja leveys 41 cm. Otekahvan yläosan korkeus kiinnitysraudasta säädettävissä 33-53 cm.

Sänkytikkaat

N1570146

Sänkytikkaat auttavat nousemaan käsien avulla helposti
ylös sängystä. Tikkaat kiinnitetään lenkillä sängyn jalkoihin tai päätyyn. Nousutikkaiden iso etu on se etteivät ne
jää istuma-asennossa koskaan sängystä nousun tielle.
Vahvat nailonköydet ovat 300 cm pitkät ja niissä on 4 kpl
20cm leveitä otepuolia. Puolat ovat helpot pitää puhtaana ja niiden halkaisija on 25 mm. Alla video käytöstä ja
asennuksesta.

Tuet ja korokkeet
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MAKUUHUONE

Siirrettävä sänkypöytä
H1570040

Siirrettävä sänkypöytä on helppo käyttää kaikissa
sängyissä. Pöydässä on taitettavat jalat ja kaksi itsenäistä pöytätasoa. Tämä mahdollistaa esim. juomien
säilytyksen pienellä pöydällä samalla kun luet lehteä
isommalla kulmasäädettävällä pöydällä. Korotetut reunat
estävät tavaroiden tai lehtien putoamisen pöydältä. Pöydän koko 60x35,5 cm. Korkeus 24,5 cm. Paino 3,85 Kg.
Väri Pyökki.

Säädettävä makuutuki
A1570020

Säädettävä makuutuki parantaa mukavuutta ja tukea
sängyssä. Viisi eri säätökulmaa mahdollistavat nojan
noston aina 85 asteeseen asti. Makuutuki on päällystetty
helposti puhdistettavalla kankaalla ja siinä on irrotettava
niskatyyny. Selkänojan mitat 560x490 mm.

Iso jalkatyyny
A1570080
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Tuet ja korokkeet

Iso jalkatyyny on suunniteltu tukemaan kipeitä tai jäykkiä
jalkoja. Se on parhaimmillaan käytettäessä tasaisella
pinnalla tai sängyssä. Jalkatyyny on valmistettu vaahtomuovista ja päällystetty 2 cm muistivaahdolla sekä irrotettavalla ja pestävällä päällyksellä. Tyyny on tarkoitettu
kahdelle jalalle. Tyyny auttaa myös selkää pysymään
oikeassa asennossa ollessasi makuuasennossa. Mitat
62x42x17 cm.

A1570010

Jalkatyyny on suunniteltu tukemaan kipeitä tai jäykkiä
jalkoja. Se on parhaimmillaan käytettäessä tasaisella
pinnalla tai sängyssä. Jalkatyyny on valmistettu muistivaahdosta ja päällystetty irrotettavalla ja pestävällä päällyksellä. Tyyny on varustettu tarranauhalla kiinnitettävällä
ja joustavalla hihnalla, jolla se voidaan
kiinnittää tarvittaessa mukavasti yhden jalan alle. Tyyny
auttaa myös selkää pysymään oikeassa asennossa ollessasi makuuasennossa. Mitat 29x21x9 cm.

MAKUUHUONE

Jalkatyyny

Niskatyyny
Muistivaahdosta valmistettu niskatyyny vähentää niskan
rasitusta. Se on helppo laittaa niskan ympärille ja tukee
päätä vähentäen niskan ja hartioiden jännitystä. Voidaan
käyttää matkustaessa, lomilla, televisioita katsellessa
tai lukiessa. Pehmeä nukattu pinta, joka on helposti
pestävissä.

Harmaa		
Ruskea		
Sininen		

N1570140
N1570141
N1570142

Korotusjalkasarja
S1570121

Korotusjalkasarjan avulla saadaan nostettua huonekalua
kuuteen eri korkeuteen. Sisäpalan asentoa muuttamalla
saadaan korotusta 8-13 cm välille. Pakkaus sisältää 4 kpl
vahvasta muovista valmistettuja jalkoja, joiden mitat ovat
7,2 x 7,2 cm. Väri ruskea.

Tuet ja korokkeet
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Korotusjalat
H1570050

Neljän korotusjalan sarja sängyn, tuolin tai pöydän
korottamiseksi. Tukeva, muovinen rakenne. Kokonaiskorkeus 15 cm, josta 13 cm korotusta, tai 11 cm jossa 7
cm korotusta. Ulkohalkaisija alhaalta 13 cm ja ylhäältä 11
cm. Ulkomitaltaan 8 cm jalka mahtuu korokkeen reunojen
sisään. Kantokyky 130 Kg / jalka.

9 cm H1570049
11 cm H1570050

Korotusjalkasetti
A1570120

Korotusjalkasetti on tarkoitettu helpottamaan nousemista
tuolista ja sängystä. Korotusjalat asennetaan sängyn tai
tuolin jalkojen alle. Jalat on valmistettu muovista ja
niiden pohjassa on kitkapinta. Jalkasetti nosta huonekalun korkeutta 7 senttimetriä. Kokonaiskorkeus on 10
cm ja pohjan mitta 16x16 cm. Jalkasyvennyksen koko
9x9 cm.

Sängynjalan korottajasarja
G1570530
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Tuet ja korokkeet

Suomalaiseen sisustukseen soveltuva kovapuinen
sängynkorottaja. Sarja korottaa huonekaluja 7,8 cm
ja kokonaishalkaisja on 9 cm, josta upotusosuus on
halkaisijaltaan 7,9 cm. Hinta sisältää 4 kpl korottajia.
Kovapuisen korotusjalan pinta on petsattu tummuneen
männyn väriseksi.

H5020020

Scotty nostotuoli soveltuu hyvin perinteiseen sisustukseen, mutta siinä on modernit sähköiset toiminnot. Sen
selkänoja on sähkösäätöinen ja tuoli avustaa noustessa
sähkömoottorin avulla. Selkänoja ja jalkatuki on sähköisesti säädettävissä vaaka-asentoon ja puisista käsikahvoista saa hyvän otteen noustessa. Korkeus 117 cm ja
pituus makuuasennossa 169 cm. Leveys 61 cm ja paino
62 Kg. Suurin sallittu käyttäjän paino on 130 Kg. Kahden
vuoden takuu. Toimitus matkahuollon avulla suoraan kotiovelle 50 €.

OLOHUONE

Scotty nostotuoli

Korotettu tuoli Luxus
Korotettu Luxus tuoli on seniorituolien aatelia. Siinä on
pehmutettu istuinosa ja selkänoja. Ainutlaatuinen ominaisuus tuolissa on neljä eri istuinkorkeutta 50, 53, 56 tai 59
cm korotussarjan avulla, kun useimmissa seniorituoliessa on istuinkorkeus 52 cm. Tuolin kokonaisleveys on 60
cm ja istuinleveys 47 cm. Tuolin kokonaiskorkeus on 88
cm ja syvyysmitta 55 cm. Runko on vahva ja valmistettu
massivikoivusta värisävyissä pähkinä tai pyökki. Verhoilu
on erittäin kulutuskestävä ja väriltään kahvinruskea. Se
voidaan pestä paikallaan 30 asteisella vesipesulla. Tukituoli painaa 10 Kg ja se toimitetaan valmiiksi koottuna.
Pähkinä		
Pyökki		

S3050126
S3050121

Seniorituoli Selma
Seniorituori Selma on myydyin tukituolimme. Se on valmistettu
koivusta ja värisävyinä on valittavissa pyökki tai pähkinä. Tuolin
istuinkorkeus on 51,5 cm, käsinojien korkeus 70 cm ja kokonaiskorkeus 98 cm. Kokonaisleveys on 59 cm ja istuinleveys 42 cm.
Saatavana myös pyörillä ja työntökahvoilla varustettu Selmaplus
tuoli 90 &euro; lisähintaan. Se on helppo, mutta turvallinen siirrellä kahvoista nostamalla esim. ruokapäydän ääressä käyttäjän
istuessa tuolissa. Selmaplussan kokonaissyvyys on 60 cm ja
istuinleveys 44 cm. Seniorituoli painaa 10 Kg ja toimitetaan koottuna. Saatavana myös 46 cm istuinleveydellä oleva malli 50 cm
istuinkorkeudella tilauksesta - Kysy lisätietoja halutessasi!

Siirtokahvoilla ja pyörillä
Pähkinä		
Pyökki		

S3050122
S3050123

Ilman siirtokahvoja ja pyöriä
Pähkinä		
Pyökki		

S3050124
S3050125

Tuolit

18

OLOHUONE

Nousujakkara tukikahvalla
G1570555

Nousujakkara tukikahvalla on turvallinen apu kaikkialle
kotiin. Moniportaiset jakkarat ovat joillekin käyttäjäryhmille vaarallisia, mutta tässä jakkarassa on vain yksi kumipinnoitttu askelma ja korkea tukikahva. Tukikahvan voi
myös tarvittaessa irroittaa. Turvajakkara on kromattua
terästä ja sen paino on vain 4 Kg. Askelman korkeus on
24 cm leveys 28 cm ja syvyys 36 cm. Kahvan korkeus on
76 cm askelman pinnasta. Suurin sallittu käyttäjän paino
on 150 Kg.

Rengastyyny
V5040010

Muistivaahdosta valmistettu rengastyyny keskiaukolla joka jakaa painon tasaisesti ja auttaa oikean istuma-asennon ylläpitämisessä. Tuotteessa on tasainen
pohja ja 8 cm reikä keskellä. Tyynyssä on irrotettava ja
pestävä puuvillapäällinen. Mitat 40x40x7 cm. Paino 460
grammaa.

Pestävä tuolinsuoja
A3510010

Pestävä tuolinsuoja on mukava ja ympäristöystävällinen
suojavaihtoehto. Suojassa on pehmeä hengittävä päällyskangas ja lipsumaton vedenpitävä pohja. Vuodesuoja
voidaan pestä 90 asteisessa pyykissä jopa 300 kertaa.
Tuote voidaan myös lingota, mutta emme suosittele
huuhteluaineiden käyttöä, koska ne voivat huonontaa
imukykyä. Koko 590x470 mm. Imukyky 800 ml. Värivaihtoehtoina ovat sininen tai ruskea.
Sininen		
Ruskea		
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Tuolit

A3510011
A3510010

2,5 dl suljettava juomamuki kahdella kannella jossa
erikokoiset reiät (4 ja 12 mm) ja halutessa tuplakahva.
Nokkamuki soveltuu kiisseleiden/vellien tai juomien
nauttimiseen turvallisesti. Mikroaaltouunin ja konepesun
sekä autoklaavin kestävä (130 astetta). Varastovärit ovat
vihreä, oranssi, sininen ja läpinäkyvä.

Ilman kahvaa

Kahvalla
Läpinäkyvä
Punainen
Sininen		
Vihreä		

OLOHUONE

Nokkamuki kahdella kannella

C2030361
C2030363
C2030365
C2030367

Läpinäkyvä
Punainen
Sininen		
Vihreä		

C2030360
C2030362
C2030364		
C2030366

Anatominen nokkamuki
2,5 dl suljettava juomamuki kahdella kannella jossa
erikokoiset reiät (4 ja 12 mm). Anatominen nokka on
mukava käyttää ja soveltuu kiisseleiden ja vellien sekä
juomien nauttimiseen turvallisesti. Mikroaaltouunin ja
konepesun sekä autoklaavin kestävä (130 astetta).
Varastovärit vihreä, punainen ja läpinäkyvä. Saatavana
käyttöä helpottavalla irrotettavalla tuplakahvalla kuten
kuvassa.
Ilman kahvaa
Kahvalla
Läpinäkyvä
Punainen
Vihreä		

C2030158
C2030156
C2030154

Läpinäkyvä
Punainen
Vihreä		

C2030159
C2030157
C2030155

Nokkamuki muotonokalla
2,5 dl suljettava juomamuki kahdella kannella jossa
erikokoiset reiät (4 ja 12 mm). Muotoiltu nokka on mukava käyttää ja soveltuu kiisseleiden ja vellien sekä juomien
nauttimiseen turvallisesti. Mikroaaltouunin ja konepesun
sekä autoklaavin kestävä (130 astetta). Varastovärit
vihreä ja läpinäkyvä.
Läpinäkyvä
Vihreä		

C2030380
C2030381

Tuolit
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Nokkamuki liikkuvalla nokalla
C2030153

Nokkamuki jossa kätevä taivutettava juomanokka. Juomille ja keitoille kaksi erikokoisella reiällä varustettua
kantta (4 ja 12 mm). Väri läpinäkyvä. Tilavuus 250 ml.

Iso nokkamuki kahvoilla
N2030560

Nokkamuki isoilla kahvoilla. Muki on valmistettu paksusta polukarbonaatista ja halkaisijaltaan normaali mukeja
suurempi. Se on tilavuudeltaan 2,85 dl ja siinä on mitta-asteikko. Muki voidaan pestä astianpesukoneessa.

Muki nenäaukolla
C2030151
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Juoma-astiat

Nenämuki on suunniteltu henkilöille, joiden on vaikea
taivuttaa niskaansa. Kupin muotoilu antaa tilaa nenälle
ja juominen on helppoa. Voidaan steriloida 130 asteen
autoklaavissa tai pestä kaikissa konepesulämpötiloissa.
Tilavuus 2 dl. Väri sininen.

C2030440

Tuplakahva nokkamukiin kahdella kannella ja anatomiseen mukiin. Kahva lisää huomattavasti mukin turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Konepestävä ja desinfioitava
130 asteeseen asti.

Juoma-astia 250 ml
C2030220

KEITTIÖ JA RUOKAILU

Tuplakahva nokkamukiin

Juoma-astia soveltuu sekä omatoimiseen että avustettuun juomiseen. Kaksi kahvaa ja läikkymisen estävä muotoilu. Tilavuus 2,5 dl Korkealaatuista muovia, joka sallii
pesun kiehuvalla vedellä tai 130 asteen autoklaavauksen.

Kannellinen pillimuki
N2030310

Vuotamaton pillimuki soveltuu hyvin käyttöön sekä istualtaan että makuuasennossa. Kahvaosaan on helppoa
tarttua ja mukin soveltuu kaikille pillikooille. Kansi kiinnitetään kierteellä ja oikein täytettynä juoma ei tule ulos
mukin muodon johdosta vaikka se olisi kyljellään. Muki
on sekä mikron että konepesun kestävä. Tilavuus 2 desilitraa.

Juoma-astiat
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Juomapilli pitkä
S2030821

5 mm paksu ja joustava, mutta vahvaseinämäinen pilli
esim. kannelliseen pillimukiimme. Pilli voidaan normaalia
paksummasta seinämästa huolimatta taittaa kulmaan,
jolloin juominen myös makuuasennosssa on pillillä mahdollista. Pilli on 46 cm pitkä ja läpinäkyvä.

Lasinkansi iso ja pieni
A2030141

Lasin kansi venytetään kupin tai lasin päälle ja estää
vuodot ja roiskeet vaikka kuppi olisi kallellaan tai putoaisi. Juoman lämpö säilyy pidempään eikä epäpuhtauksia
pääse lasiin tai mukiin. Pilliä voidaan käyttää tiivisti kannen läpi. Tuote on valmistettu antibakteerisesta silikonista ja sitä voidaan käyttää myös jääkaapissa. Pakkaus
sisältää 2 kpl halkaisijaltaan 60 ja 80 millisiä venyviä
suojakansia.

Juomapullo letkulla
N2030240
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Juoma-astiat

Juomapullo letkulla antaa kaikille käyttäjille rajoitteista
riippumatta mahdollisuuden saada tarpeellinen määrä
nestettä päivässä. Pullon tilavuus on 1 litra ja siinä on
peräti 1,2 metrin pituinen letku. Kahva/ korkkiyhdistelmä
toimii kätevästi myös kiinnittimenä, jolla pullo voidaan
asentaa esim. pyörätuolin tuolin tai sängyn rakenteisiin roikkumaan. Letkussa on myös pieni puristin, jolla
letku voidaan kiinnittää esim. vaatteisiin. Letkussa on
venttiili, joka aukeaa imettäessä ja ei valuta, kun pulloa
ei käytetä. Kun letku on täynnä nestettä ja pullo on
korkeammalla kuin venttiili valuu neste ilman imemistä
suuhun. Voidaan pestä koneessa.

V2030230

Juomapillin pidike soveltuu normaalille 6 mm pillille.
Pidike pitää pillin tukevasti lasin reunalla. Konepestävä.
Pakkaus sisältää 5 kpl pidikkeitä.

KEITTIÖ JA RUOKAILU

Juomapillin pidike

Aikuisten ruokalappu 90x43 cm
F2030200

Aikuisten ruokalappu on miellyttävällä kuosilla varustettu
ja helppo pukea. Lapussa on kaksi säätömahdollisuutta painonapilla kaulassa ja mukava pohjakangas sekä
vedenpitävä huomattavasti puuvillapäällistä helpommin
pyyhittävä PU pinta. Mitat reilu 90x43 cm joka riittää
myös jalkojen suojaksi. Voidaan pestä 95 asteen pesussa. Kestää koneellisen kuivauksen. Älä käytä huuhteluainetta tämän ruokalapun kanssa.

Aikuisten ruokalappu 53x40 cm
Aikuisten ruokalappu on helppo pukea ja siinä on nepparikiinnitys. Ruokalapussa on vedenpitävä PVC pohja ja
mukava pinnoitettu puuvillapäällinen. Useita erilaisia ja
pirteitä kuoseja, joilla on helppo tunnistaa eri käyttäjien
laput. Etutasku estää ruuan putoamisen vaatteille. Mitat
53x40 cm. Konepestävä 60 astetta.

Ilman etutaskua

Etutaskulla
Naisille		
Miehille		

C2030209
C2030211

Naisille		
Miehille		

C2030208
C2030210

Juoma-astiat
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Lasten ruokalappu 37x36 cm
C2030330

Lasten ruokalappu on helppo pukea ja siinä on nepparikiinnitys. Ruokalapussa on vedenpitävä PVC pohja ja
mukava pinnoitettu puuvillapäällinen. Mitat 37x36 cm.
Konepestävä 60 astetta.

Ruokalappu kertakäyttöön 50 kpl
A2030410

50 kpl pakkaus kertakäyttöisiä ruokalappuja. Kaksikerroksinen vedenpitävä rakenne. Varustettu etutaskulla ja
solmittavalla takakiinnityksellä. Koko 36 x 54 cm.

Kahva muovipullolle
Patentoitu korkin kierteeseen kiinnitettävä kaatokahva
muovipulloille. Pullo ei kahvaa käytettäessä rutistu ja
pullon käsittely on helppoa. Kahva on nopea kiinnittää
pulloon: Avaa korkki kierrä kahva paikoilleen ja sulje
pullon omalla korkilla. Pullo voidaan pestä normaalisti astianpesukoneessa. Pituus 21 cm ja leveys 12 cm.
Paino 54 grammaa.
Läpinäkyvä
Musta		
Punainen
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Juoma-astiat

P2030280
P2030281
P2030282

P2030260

Patentoitu ja ergonominen kaatokahva 2 ja 1,5 litran
muovipulloille. Kaatokahva estää muovipullon rutistumisen kaatamisen aikana. Kaatokahva on helppo
säilyttää litteänä keittiön laatikossa. Konepestävä. Koko
40x9x2 cm.

KEITTIÖ JA RUOKAILU

Kaatokahva muovipullolle

Kaatokahva tölkille
S2030270

Kaatokahva soveltuu käytettäväksi litran ja 1,5 litran
tölkeille säädettävän rakenteensa johdosta. Kahvassa
on reilun kokoinen kahva, joka taittuu tölkin sivulle siten,
että se on helppo laitta myös jääkapin ovihyllyyn. Neljä
eri raikasta väriä.

Maitopurkin avaaja
V2030350

Patentoitu tölkin avaaja helpottaa pahvisen maito- tai
jogurttitölkin avaamista. Aseta avaaja tölkin suulle ja
nosta kahvasta kevyesti. Tämän jälkeen voit vetää tölkin
auki avaajan kärjessä olevan koukun avulla. Konepesun
kestävä. Mitat 16x5x1 cm.

Ruokailuvälineet
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Ergonominen haarukka
V2030040

Haarukassa on pehmeä ergonomisesti muotoiltu kahva,
josta saa hyvän otteen. Tarvittaessa ruokailuvälinettä
voidaan vääntää sopivaan asentoon muutaman kerran.
Konepestävä.

Ergonominen lusikka
V2030050

Lusikassa on pehmeä ergonomisesti muotoiltu kahva
josta saa hyvän otteen. Tarvittaessa ruokailuvälinettä
voidaan vääntää sopivaan asentoon muutaman kerran.
Konepestävä.

Painava ruokalusikka
V2030051

27

Ruokailuvälineet

Tämä ruokalusikka painaa noin 4 kertaa normaalia ruokalusikka enemmän (170 grammaa) ja estää siten käden
vapinaa syödessä. Siinä on 30 mm paksu kuminen kahva
ja vartta voidaan taivuttaa molempiin suuntiin. Lusikka
voidaan pestä koneessa ja se on täysin ruostumaton.

V2030052

Tässä on meiltä paljon kysytty erityisesti keittoruokailuun
suunniteltu lusikka! Lusikan pesään on muotoiltu 3 mm
korkea suora reuna ja se estää keiton roiskumisen
ja ruoka pysyy paremmin lusikassa. Kahva on paksu
ja pitävä sekä taivutettava. Lusikka on ruostumatonta
terästä ja voidaan pestä astianpesukoneessa. 2 vuoden
takuu.

KEITTIÖ JA RUOKAILU

Syvä keittolusikka

Ergonominen jälkiruokalusikka
V2030030

Jälkiruokalusikassa on pehmeä ergonomisesti muotoiltu
kahva josta saa hyvän otteen. Tarvittaessa ruokailuvälinettä voidaan vääntää sopivaan asentoon muutaman
kerran. Konepestävä.

Ergonominen veitsi
V2030060

Ergonomisessä veitsessä on normaalia paksumpi,
pehmustettu kahva. Veitsessä on terävä kärki ja se on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Veitsi voidaan
pestä koneessa. Pituus 22 cm ja paino noin 100 grammaa.

Ruokailuvälineet
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Haarukka taivutettava
A2030210

Taivutettava haarukka soveltuu käyttäjille joilla on rajoitetut
liikeradat käsissä. Paksu pehmeä kitkakahva on helppo
pitää kädessä ja haarukan rungon voi taivuttaa haluamaansa kulmaan. Tarvittaessa voidaan yhdistää myymäämme
ruokailuvälinelenkkiin, mikäli käyttäjällä on vaikeuksia
puristaa ruokailuvälinettä. Pituus 210 mm. Voidaan pestä
pesukoneessa 70 asteessa.

Ruokalusikka taivutettava
A2030430

Taivutettava ruokalusikka soveltuu käyttäjille, joilla on
rajoitetut liikeradat käsissä. Paksu pehmeä kitkakahva
on helppo pitää kädessä ja lusikan rungon voi taivuttaa
haluamaansa kulmaan. Tarvittaessa voidaan yhdistää
myymäämme ruokailuvälinelenkkiin, mikäli käyttäjällä on
vaikeuksia puristaa ruokailuvälinettä. Pituus 210 mm ja
leveys 40 mm. Voidaan pestä pesukoneessa 70 asteessa.

Veitsi paksulla kahvalla
A2030450
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Ruokailuvälineet

Veitsi paksulla kahvalla soveltuu käyttäjille, joilla on
vaikeuksia pitää ruokailuvälineitä kädessään. Tarvittaessa voidaan veitsi vielä yhdistää myymäämme ruokailuvälinelenkkiin, mikäli käyttäjällä on erityisiä vaikeuksia
puristaa ruokailuvälinettä. Pituus 210 mm. Voidaan pestä
pesukoneessa 70 asteessa.

N2030400

Nämä ruokailuvälineet on muotoiltu siten että otteen
saaminen on huomattavasti normaaleja ruokailuvälineitä
helpompaa. Kahva on paksu ergonomisesti oikein muotoilu ja luistamaton. Veitsessä on kevyt hammastus
helpottamaan leikkausta ja lusikan syvennys on normaalia hieman suurempi. Välineet voidaan pestä normaalisti
pesukoneessa ja ne ovat lateksivapaita ja ruostumattomia. Setti sisältää veitsen haarukan ja lusikan edulliseen
kokonaishintaan.

KEITTIÖ JA RUOKAILU

Ruokailuvälinesetti muotoiltu

Ruokalusikka muotoiltu
N2030420

Tämä lusikka on muotoiltu siten että otteen saaminen
on huomattavasti normaalia lusikkaa helpompaa. Kahva
on paksu ergonomisesti oikein taivutettu ja luistamaton.
Lusikka on tarkoitettu käytettäväksi oikeassa kädessä.
Se voidaan pestä normaalisti pesukoneessa ja on lateksivapaa ja ruostumaton.

Ruokailuvälinelenkki
N2030390

Ruokailuvälinelenkki on apu henkilöille joilla on heikko
puristusvoima sormissa. Liitetään taivutettavaan haarukkaan lusikkaan tai paksukahvaiseen veitseen. Kiristetään
tarranauhalla. Pituus 125 mm.

Ruokailuvälineet
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Kahvanpaksunnos
A2030290

Kahvanpaksunnokset on tarkoitettu kaikkiin normaaleihin
ruokailuvälineisiin helpottamaan kiinni pitämistä. Valmistettu pehmeästä vaahtomateriaalista. Helppo asentaa.
Pituus 120 mm ja paksuus 30 mm.

5 kpl 		
1 kpl 		

A2030300
A2030290

Lihaveitsi
V2030100

Lihaveitsen kahva on kulmassa terään nähden, jolloin
käyttäjä tarvitsee paljon vähemmän leikkausvoimaa
hyvän ergonomian johdosta. Terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kahva on pinnoitettu mukavalla
ja kitkaisella pinnoitteella. Soveltuu konepesuun.

Vihannesveitsi
V2030080
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Ruokailuvälineet

Vihannesveitsen kahva on kulmassa terään nähden,
jolloin tarvitset paljon vähemmän leikkausvoimaa hyvän
ergonomian johdosta. Terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kahva on pinnoitettu mukavalla ja
kitkaisella pinnoitteella. Soveltuu konepesuun.

V2030090

Leipäveitsen kahva on kulmassa terään nähden, jolloin
käyttäjä tarvitsee paljon vähemmän leikkausvoimaa
hyvän ergonomian johdosta. Terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kahva on pinnoitettu mukavalla
ja kitkaisella pinnoitteella. Soveltuu konepesuun.
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Leipäveitsi

Yleisveitsi Stirex KN170
S2030460

Erittäin laadukas Ruotsalaisvalmisteinen yleisveitsi
pystykahvalla ja aaltoterällä. Kahva on suunniteltu ergonomiseen kulmaan siten, että ranne voi toimia normaalissa, luonnollisessa asennossa ja kaikki voima välittyy
keskelle terää helposti. Soveltuu hyvin kaikille, mutta
erityisesti reumaatikoille ja lihasheikoille tai nivelkipuisille käyttäjille. Ruostumattoman terän pituus on 17 cm ja
kahvan korkeus 12,5 cm. Kokonaispituus 24 cm. Voidaan
pestä astianpesukoneessa tai keittää.

Juustohöylä Stirex CHSL1
S2030250

Ergonominen ruotsalaisvalmisteinen juustohöylä pystykahvalla. Kahva on suunniteltu ergonomiseen kulmaan
siten, että ranne voi toimia normaalissa luonnollisessa
asennossa ja kaikki voima välittyy keskelle terää helposti.
Soveltuu hyvin kaikille, mutta erityisesti reumaatikoille ja
lihasheikoille tai nivelkipuisille käyttäjille. Kahvan korkeus
on 12,5 cm. Voidaan pestä astianpesukoneessa.

Ruokailuvälineet
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Kuorimaveitsi
V2030120

Tämä kuorimaveitsi on markkinoiden parasta laatua.
Liikkuvateräinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu erikoisterävä terä pureutuu erinomaisesti vihanneksiin
ja juureksiin. Paksu ja pehmeä kahva on pitävä kädesä.
Tuote on konepestävä.

Lautanen korkealla reunalla
A2030340

Korkeareunainen lautanen soveltuu ihmisille, joilla on
rajoitettu kontrolli käden liikkeissä. Imukupilla varustettu
kitkapohja pitää lautasen hyvin paikoillaan ja kupera reuna helpottaa ruoan ottamista. Lautanen voidaan pestä
70 asteen konepesussa ja soveltuu mikroaaltouuniin,
mutta kitkapohja tulee irrottaa ennen pesua tai mikroaaltolämmitystä. Pohja pestään lämpimällä vedellä.

Lautasreunus
A2030140
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Lautasreunus helpottaa ruokailua erityisesti yhdellä
kädellä estäen ruoan putoamisen lautaselta. Joustava
reunus voidaan kiinnittää helposti lautaseen kolmen kiinnitinkynnen avulla. Soveltuu lautashalkaisijoille 20-30 cm.
Konepestävä.

A2030160

Kitkakangas on monipuolinen käyttökohteiltaan ja soveltuu hyvin käytettäväksi esimerkiksi lautasten alustana.
508 x 910 mm kangas on helposti leikattavissa haluamaasi muotoon jämäkän polyesterirungon ansiosta.
Soveltuu käytettäväksi myös ulkotiloissa eikä ime vettä.
Konepesun kestävä.
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Kitkakangas

Kitkalappu
A2030320

18 x18 cm kokoinen monikäyttöinen kitkalappu avaamista helpottamaan tai pitämään esim. ruokailuastioita ja
erilaisia tavaroita paikoillaan. Myös muita kokoja on saatavana tilauksesta.

Kitkatarjotin
A2030170

Kitkatarjotin on valmistettu vettymättömästä puu- puristeesta ja pinnoitettu kitkamateriaalilla. Soveltuu käytettäväksi jopa 30 asteen kulmassa ja on helppo pyyhkiä
puhtaaksi. Mitat 360 x 280 mm.

Ruokailuvälineet
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Automaattinen sekoittaja
P2050050

Vuoden 2012 Red Dot muotoilupalkinnon saanut patterikäyttöinen sekoitinlaite. Sekoittaa pyörintäliikkeellä keitot, kastikkeet ja vanukkaat ilman käsityötä ja
vähentää pohjaan palamisen riskiä. Sekoittajaa voidaan
käyttää myös Teflon pinnoitetuilla astioilla ja sekoitinosa
on helposti irrotettavissa konepesua varten. Maksimi
lämmönkesto 200 astetta. Käyttää neljää AA sauvaparistoa (Ei sisälly toimitukseen). Mitat 22x12x13 cm. Paino
138 grammaa. Väri tumman harmaa ja valkoinen.

Leikkuulauta
V2030130

Leikkuulauta soveltuu yhdellä kädellä työskentelyyn
kitkapohjan ja reunapidikkeen ansiosta. Käsiteltävä tuote
pysyy hyvin paikoillaan korkeampien reunojen ansioista.
Leikkuulauta on konepestävä. Ulkomitat 22x22 cm.

Yleissakset Stirex S35BM
S2050090
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Käytännölliset yleissakset, joissa on joustosanka. Käytetään koko kämmenellä ja soveltuvat hyvin kaikkeen leikkaamiseen kotona, koulussa tai työpaikalla. Joustosangan avulla sakset avautuvat kun puristusote vapautetaan
ja leikkaamiseen ei tarvita paljoa voimaa. Sakset sopivat
sekä oikea- että vasenkätisille. Kokonaispituus 21,5 cm
joista terien pituus 7 cm. Terät ovat ruostumatonta terästä
ja kädensijat sekä joustosanka muovia. Helppo ripustaa
teräsuojasta myös seinään. Voidaan pestä pesukoneessa
tai keittää.

V2030140

Tämä avaaja on suosituin keittiöapuvälineemme. Monitoimiavaaja soveltuu useiden erilaisten purkkien ja tölkkien
avaamiseen. Esim. maitotölkin korkin, peltipurkin ja kruunukorkin avaaminen onnistuu pienellä voimalla. Valmistettu teräksestä ja otepinta pinnoitettu kumilla. Kahva
muotoiltu ergonomisesti ja tuote on konepestävä. Paino
64 grammaa.
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Monitoimiavaaja

Moniavaaja 5in1
V2050060

Moniavaajassa on nimensä mukaisesti viisi eri toimintoa
yhdessä avaajassa. Sillä avaat helposti säilykepurkin,
ilmaat hillopurkin ja avaat kierre- tai kruunukorkin. Avaajassa on ergonomisesti muotoiltu kitkakahva ja käteen
sopiva muotoilu. Apuväline voidaan pestä pesukoneessa.

Säilyketölkin avaaja
A2050020

Tämä kevyt säilyketölkinavaaja on ihanteellinen käyttäjille joilla on heikentynyt ote tai näppäryys sormissa. Ei
vaaraa haavoista tai kynsien vaurioitumisesta purkkeja
avattaessa. Avaaja asennetaan yksinkertaisesti avausrenkaan alle ja väännetään kansi auki. Valmistusmateriaali muovia.

Ruokailuvälineet
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Tölkkien ja pullojen yleisavaaja
A2050040

Tölkkien ja pullojen yleisavaajassa on neljä erikokoista
kitkareikää kaikkien purkkien ja pullojen avaamiseen.
Avaaja soveltuu käyttäjille joiden käsien voimat ovat
heikentyneet tai kipeytyneet. Avaajan ulkopinta on uritettu ja sisäosat kumioitu jotta tarvittava puristusvoima olisi
mahdollisimman pieni.

Avaajahattu
A2050010

Avaajahattu soveltuu käyttäjille joiden käsien voimat ovat
heikentyneet tai kipeytyneet. Soveltuu lähes kaikkien
purkkien ja pullojen avaamiseen. Sopii hyvin kämmeneen pehmeän ja kitkaisen materiaalinsa johdosta.

Kierrekorkin avaaja
B2030355
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Tämä avaaja soveltuu eri kokoisten kierrekorkkien aukaisuun. Se toimii hyvin mehu- tai maitopurkin avaajana.
Helppo käyttää, koska ei vaadi puristusvoimaa. Avaajassa on myös koukku, jolla saa helposti väännettyä korkin
alla olevan sinettilevyn pois. Paino vain 20 grammaa ja
mitat 13x5x2 cm. Valmistettu muovista.

P2050080

Patentoitu säilyketölkin ilmaaja poistaa alipaineen tölkistä
kevyesti nostamalla vahingoittamatta kantta. Ilmauksen
jälkeen tölkki on helppo aukaista. Ilmaaja on tehty vahvasta ABS muovista. Avaajassa ei ole teräviä kulmia ja
se on konepestävä. Koko 14x5x2,7 cm.
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Säilyketölkin ilmaaja

Ergonominen pesuharja
H1060110

Tässä ergonomisesti muotoillussa harjassa on pehmeät
harjakset molemmilla puolilla harjaa. Pitkä kahvaosa
mahdollistaa pesun vaikeasti tavoitettavilla vartalon alueilla, kuten selän alaosan ja hartiat. Runko muovia. Pituus 41 cm. Harjasten pituus 2 cm kummallakin puolella.
Paino 160 grammaa.

Pitkävartinen suihkuharja
A1060010

Pitkävartinen suihkuharja soveltuu käyttäjille, joilla on
liikerajoitteita olkapäässä tai käsivarressa. Irrotettava
puinen kahva ja ripustinlenkki. Pituus 52 cm ja paino vain
180 grammaa.

Ruoan valmistus

38

KYLPYHUONE JA WC

Pitkä kylpysieni
V1060030

Varrellinen kylpysieni mahdollistaa vaikeasti tavoitettavien vartalon osien pesun. Se on varustettu pitkällä
muotoiltavalla kahvalla, jolloin pystyt suorittamaan pesun ilman olkapään tai käden laajoja liikkeitä. Muotoilu
voidaan suorittaa lämmitämällä kahvaosaa kuumalla vedellä tai hiustenkuivaajalla. Sienen toinen puoli on sileä
ja toinen muotoiltu. Pituus 65 cm.

Pitkä pesusieni
V1060040

Pitkävartisen pesusienen avulla käyttäjän on helpompi
suorittaa pesu ilman laajoja käden liikkeitä. Kitkakahva
helpottaa sienen pitämistä pienelläkin voimalla.

Vaihtosieni pesusieneen
V1060050
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Vaihtosieni pitkävartiseen pesusieneen (V1060040)

C1060140

Jalkaharja soveltuu käyttäjille, joiden on vaikea taivuttaa
selkäänsä. Harjassa on kaksi eri pehmyistä harjaa ja keskellä hohkakivi. Jalkaharja kiinnitetään lattiaan pohjassa
olevien imukuppien avulla. Mitat 280x160x32 mm.
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Jalkaharja

Suihkumatto
A1060010

54 x 54 cm suihkumatto tekee suihkutilan lattian tai vaikka rappuaskelman turvalliseksi. Suihkumaton pohjassa
on pitävät imukupit. Valmistusmateriaalina on korkeakitkainen kumi. Reiät nopeuttavat kuivumista ja päästävät
veden viemäriin.

Sininen		
Valkoinen

C1060141
C1060140

Kylpymatto 40x71 cm
V1060160

Kumimatto kylpyammeeseen ja suihkun alle estämään
liukastumiset. Imukupit pohjassa ptävät tuotteen tiukasti
paikallaan. Koko 40 x 71 cm. Väri valkoinen ja valmistusmateriaali aito kumi. Tuotteessa ei ole reikiä, kuten
kuvassa.

Peseytyminen
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Suihkusuoja jalka
V1060080

Suihkusuoja suojaa siteen ja kipsin suihkussa tai kylvyssä käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi
pääse suojan sisään. Kipsisuoja on helppo asentaa ilman
avustajaa ja soveltuu käytettäväksi useita kertoja. Suoja
ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen. Pituus 42 x 105 cm

Suihkusuoja jalka lapset
V1060082

Suihkusuoja suojaa siteen ja kipsin suihkussa tai kylvyssä käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi
pääse suojan sisään. Suoja on helppo asentaa ilman
avustajaa ja soveltuu käytettäväksi useita kertoja. Suihkusuoja ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen. Pituus 34 x 78 cm.

Suihkusuoja kyynärvarsi
V1060060
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Suihkusuoja suojaa siteen ja kipsin suihkussa tai kylvyssä käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi
pääse suojan sisään. Suoja on helppo asentaa ilman
avustajaa ja soveltuu käytettäväksi useita kertoja. Kipsisuoja ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen.
Pituus 28 x 55 cm.

V1060071

Tämä suihkusuoja on tarkoitettu lapsien kyynärvarren
kipsin tai siteen suojaamiseen suihkussa tai kylvyssä
käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi pääse
suojan sisään. Suoja on helppo asentaa ja soveltuu
käytettäväksi useita kertoja. Suihkusuoja ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen. Pituus 28 x 55 cm.
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Suihkusuoja kyynärvarsi lapset

Suihkusuoja käsivarsi
V1060070

Suihkusuoja suojaa siteen ja kipsin suihkussa tai kylvyssä käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi
pääse suojan sisään. Suoja on helppo asentaa ilman
avustajaa ja soveltuu käytettäväksi useita kertoja. Kipsisuoja ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen.
Pituus 40 x 60 cm.

Suihkusuoja sääri
V1060085

Suihkusuoja suojaa siteen ja kipsin suihkussa tai kylvyssä käydessä. Elastinen kaulus varmistaa, ettei vesi
pääse suojan sisään. Suoja on helppo asentaa ilman
avustajaa ja soveltuu käytettäväksi useita kertoja. Kipsisuoja ei sovellu uimiseen tai avohaavojen suojaamiseen.
Pituus 41 x 61 cm.

Peseytyminen
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Kallistettava suihkutuoli Ocean Vip
A1030051

Invacare Ocean Vip on kokonaan ruostumaton, vakaa ja
tukeva suihkutuoli. Sitä voidaan käyttää myös WC tuolina. Tuolissa on yksilöllisesti säädettävä istuimen kallistus
(kallistuskulma 0°- 35°). Istumakorkeuden voi säätää 3 eri
asentoon ilman työkaluja. Siinä on ergonomisesti muotoiltu
istuin ja sen selkäosa on irrotettavissa pikalukituksella ja
konepestävä. Ocean Vip on saatavana useilla eri kokoonpanoilla normaalia ja XL mallia. Siinä on ruostumattomat
pyörät, joista yksi on suuntalukittava. Maksimi käyttäjän
paino 150 Kg. 5 vuoden runkotakuu ja 2 vuoden kokonaistakuu sekä toimiva varaosahuolto.

Suihkupyörätuoli Dietz
A1030045

Suihkupyörätuoli on erinomainen apu sekä suihku että WC
käynnin avuksi. Siinä on epoksimaalattu täysteräsrunko
10 vuoden ruostumattomuustakuulla ja kaikki muutkin osat
ovat ruostumattomia. Pehmeä PU istuin ja selkäno¬ja tekevät tuotteesta turvallisen ja mukavan. Pyörät eivät vaadi
huoltoa ja tuote toimii hyvin avustajan kanssa tai itsenäisesti. Tuolissa käsinojat nousevat saranoituna ylös sivusiirtoja ja nostoja helpottamaan. Jalkatuet ovat nivelöidyt,
säädettävät ja kumipinnoitetut. WC alusastia on irrotettava
tai tuolia voi käyttää normaalin WC pöntön päällä. Käyttäjän suurin sallittu paino on 130 kg.

Suihkutuoli pyörillä
S1040180
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Suihkutuoli pyörillä on täysin ruostumaton apuväline hoivakoti- ja yksityiskäyttöön. Tuolissa on käsittelyä helpottava
nostettava jalkatuki ja jykevä työntökahva sekä reitetty istuinosa jotta vesi valuu pois. Vedenkestävät 100 mm pyörät,
joista 2 kpl lukittavia, ruostumattomat ruuvit ja epoksimaalattu alumiinirunko. Istumakorkeus 54 cm, Istumaleveys
46 cm ja kokonaiskorkeus 88 cm. Ulkomitat 55 x 61 cm
ja paino vain 3,7 Kg, jonka vuoksi tuoli on erittäin kevyt
käsitellä. Ranskalainen laatutuote 2 vuoden takuulla.

H1030040

Ruuveilla seinään kiinnitettävä suihkujakkara. Erittäin
tukeva käännettävien ja säädettävien tukijalkojen johdosta. Tukijaloissa pitävät kumitulpat. Pulverimaalattu teräsrunko, jossa reitetty ja hygieeninen muovi-istuin. Suurin
sallittu käyttäjän paino 110 Kg.
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Seinäkiinnitteinen suihkujakkara

Kokoon taittuva suihkujakkara
A1030030

Kokoon taittuva suihkujakkara on erinomainen ratkaisu
pieniin suihkutiloihin. Suihkujakkara on alumiinirunkoinen ja erittäin kevyt esim. matkakäyttöön. Siinä on säädettävät ja kumisuojatut jalat, jolloin istuinkorkeuden saa
säädettyä 36-39 cm välille. Muovi-istuin on varustettu
kahvoilla ja valumareillä. Jakkara on helppo kasata varastointia tai siirtoa varten. Istuinosan mitat 500x 300 mm.
Käyttäjän suurin sallittu paino on 136 Kg.

Käsinojallinen suihkujakkara
A1030035

Parannettu malli suositusta suihkujakkarastamme. Runko
on nyt alumiinia, joka ei ruostu vaikka epoksimaalipinta
vaurioituisi. Tuolissa ei ole myöskään yhtään mahdollisesti löystyvää riiviliitosta. Uudessa mallissa on irrotettava muovinen istuinpinta, jotta tuoli ei tuntuisi istuessa
kylmältä. Tukevat käsinojat on suihkujakkaran tärkein
tekijä turvallisuuden ja käyttömukavuuden kannalta.
Käsinojien välinen sisäleveys ylhäällä 50 cm ja jalkojen
välinen ulkomitta 39 x 55 cm. Säädettävät ja kumitulpatut
jalat istuinkorkeudelle 46-59 cm. Tuoli on markkinoiden
kevein 2,2 Kg, mutta kantavuus on silti 160 Kg vahvan
hitsatun rakenteen johdosta. Takuu 24 kuukautta.

Suihku- ja kylpytuolit
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Suihkujakkara XXL
C1030040

Tässä suihkujakkarassa yhdistyy keveys ja suuri kantokyky.
Tuoli painaa vain alle 4 Kg ja sen suurin sallittu käyttäjäpaino
on kuitenkin 225 Kg. Tuolin jaloissa on vahvat ristikkäistuet, jotka yhdessä kumisten jalkatulppien kanssa tekevät
tuolista turvallisen kaikille käyttäjille. XXL suihkutuolissa on
korkeussäätö välille 42-52 cm. Istuinosa on mitoiltaan 51x31
cm. Tuolia saa selkänojalla tai ilman. Istuinosassa on valumareiät, runko on eloksoitua alumii- nia ja istuimen kiinnitysruuvit ruostumatonta terästä. Istuin ja selkäosa ovat muovia,
joka on lämmin iholle ja helppo puhdistaa.
Selkänojalla
A1030041
Ilman selkänojaa A1030040

Suihkujakkara selkänojalla
A1030020

Suihkussa käyntiä ja peseytymistä voidaan saada huomattavasti turvallisemmaksi suihkujakkaran avulla. Suihkujakkara
on kevyt ja helposti siirrettävä apuväline kosteisiin tiloihin.
Suihkutuoli on säädettävissä jousitapeilla 8 eri korkeuteen
välillä 39-57 cm. Jakkarassa on turvalliset kumitulpatut jalat
ja sen muoviistuin on varustettu kahvoilla ja valumareillä.
Istuinosan mitat 49x29 cm. Käyttäjän suurin sallittu paino on
120 Kg. Suihkujakkaran jaloissa on kumitulpat, jolloin jakkara
pysyy turvallisesti paikoillaan.

Suihkujakkara
A1030010
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Suihkujakkara on kevyt ja helposti siirrettävä apuväline
kosteisiin tiloihin. Suihkutuoli on helposti ja turvallisesti säädettävissä jousitapeilla 8 eri korkeuteen välillä 390-565 mm.
Jakkarassa on turvalliset kumitulpatut jalat ja sen muovi-istuin on varustettu kahvoilla ja valumareillä. Istuinosan mitat
490x290 mm. Käyttäjän suurin sallittu paino 120 Kg. Suihkussa käyntiä ja peseytymistä voidaan saada huomattavasti
turvallisemmaksi suihkujakkaran avulla. Suihkujakkaran jaloissa on kumitulpat jolloin jakkara pysyy turvallisesti paikoillaan.
Joissain malleissa on myös selkänoja tai käsinojat antamassa
lisätukea. Suihkujakkaran jalat ovat säädettävät jolloin sen
korkeuden voi säätää itselle sopivaksi.

G1021911

Suihkujakkara Ergo on uusin suihkujakkaramallimme.
Se on kulmikasta versiota isompi 52x40 cm ja se on
ergonomisesti muotoiltu. Istuinosan reunat on muotoiltu
kaarevasti ylöspäin ja kahvanreistä saa tukevan otteen
istuutuessa tai siirrettäessä tuolia. Istuinkorkeus on
säädettävissä 2 sentin välein 40-50 cm. Tuoli on helppo
kasata ilman työkaluja ruostumattomien sormiruuvien
avulla. Jalat ova pinnoitettua alumiiinia ja istuinosa miellyttävää, kitkakuvioitua muovia. Jakkaran kantokyky on
120 Kg tuolin painon ollessa uuden valmistustekniikan
ansiosta vain 1,9 Kg!
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Suihkujakkara Ergo

Suihkutuoli Ergo
G1021901

Suihkutuoli Egro on uusin suihkujakkaramallimme. Se on
kulmikasta versiota isompi 52x40 cm ja se on ergonomisesti muotoiltu. Istuinosan reunat on muotoiltu kaarevasti
ylöspäin ja kahvanreistä saa tukevan otteen istuutuessa
tai siirrettäessä tuolia. Istuinkorkeus on säädettävissä 2
sentin välein 40-50 cm kokonaiskorkeuden ollessa 73-83
cm. Jalat ovat pinnoitettua alumiiinia ja istuinosa miellyttävää, kitkakuvioitua muovia. Tuoli on helppo kasata
sormiruuvien avulla ja työkaluja ei tarvita. Kumitassut
ovat normaalia suuremmat ja tuotetta on helppo siirrellä,
sillä se painaa vain 2,5 Kg. Suurin sallittu käyttäjän paino
on kuitenkin 120 Kg. Tämä on hintaluokassaan miellyttävin ja ominaisuuksiltaan paras suihkutuoli!

Suihkujakkara Soft
G1032197

Suihkujakkaran pitää olla turvallinen ja helppokäyttöinen. Ominaisuudet, joilla nuo ominaisuudet toteutetaan
ovat korkeat käsinojat, hyvät jalkojen kumitulpat, helppo
korkeussäätö ja kevyt siirreltävyys. Suihkujakkara Soft
on myydyin suihkutuolimme. Suihkujakkara Softissa
olevat kitkapinnoitetut kahvat ovat 17 cm korkeat ja
lisäksi muutamassa sekunnissa irrotettavissa. Runko
on eloksoitua alumiinia ja ruuvit ruostumatonta terästä.
Käsinojien väli on 46 cm ja penkin syvyys 33 cm. Jakkara
voidaan säätää 41-54 cm korkeaksi. Suihkujakkara painaa vain 2,5 Kg ja suurin sallittu käyttäjä paino on 110 Kg.

Suihku- ja kylpytuolit
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Suihkutuoli Soft
G1032196

Suihkutuoli Soft on turvallisin suihkutuolimme. Siinä
olevat päällystetyt kahvat ovat 17 cm korkeat ja helposti
muutamassa sekunnissa irrotettavissa. Runko on eloksoitua alumiinia, ruuvit ovat ruostumattomat ja käsinojat
pinnoitettu kitkan lisäämiseksi. Kumijalat on normaalia
suuremmat ja käsinojien väli on 49 cm ja penkin syvyys
33 cm. Tuoli voidaan säätää 41-54 cm korkeaksi ja sen
kokonaiskorkeus on 70-80 cm. Tuolin selkänoja voidaan
irrottaa. Suihkutuoli painaa vain 3,2 Kg ja suurin sallittu
käyttäjän paino on 110 Kg.

Suihkutuoli käsinojilla
G1030123

Tämä suihkutuoli on hankittu valikoimiimme lähinnä
julkisia asiakkaita ja vaativimpia yksityisasiakkaita varten.
Siinä on hygienia-aukko sekä käsinojat käyttömukavuuden varmistamiseksi. Runko on alumiinia ja se ei ruostu,
vaikka maalipinta vaurioituisikin. Tuolin rungossa ei ole
yhtään ruuviliitosta, mikä tekee siitä vakaan ja turvallisen
käyttää. Tuolin voi koota kätevästi kuljettamista tai säilyttämistä varten ilman työkaluja. Istuimen koko on 41 x
42 cm ja istuinkorkeus säädettävissä 46-54 cm. Tuolissa
on pitävät kumitulpat. Suurin sallittu käyttäjän paino on
120 kg.

Pyörivä suihkujakkara
H1040170
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Pyörivä alumiininen suihkujakkara tekee suihkussa käynnistä miellyttävää. Säädettävät kumitulpatut jalat mahdollistavat 42-53 cm istumakorkeuden. Istuinosassa on
valumareiät ja istumamukavuuden takaava 44 cm halkaisijaltaan oleva pehmuste. Suurin sallittu käyttäjän paino
on 130 Kg. Tuote painaa ainoastaan 2,12 kg.

Ruostumaton tukikahva lisää turvallisuutta ja avustaa liikkumista
sekä ulkona että sisätiloissa. Tukikahva kiinnitetään ruuveilla tai
naulatulpilla. Tangon halkaisija on normaalia paksumpi 32 mm ja
sitä valmistetaan 310, 410, 610, 900 ja 1200 mm pitkänä. Tukitanko on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja
se on täysin korrosiovapaa. 310-610 mm pitkissä tukikahvoissa
on ruostumattomat ruuvit, kiinnitysankkurit ja kumiset tiivisteet
kinnityslaippojen alle mukana. Näissä kokoluokissa tukikahvan
tartuntaosa on myös muotoiltu ergonomisesti aaltoilevaksi kuvan
mukaisesti, jotta ote pitäisi mahdollisimman hyvin märässäkin
kahvassa. Maksimi kuormitus 120 Kg tangolle (Yleensä kiinnitys
rajaa kuormitusta)
310mm		
S1040300
610mm		
S1040311
410mm		
S1040305
900mm		
S1040310
450mm		
S1040306
1200mm		
S1040315
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Ruostumaton tukikahva

Epoksimaalattu tukikahva
Epoksimaalattu tukitanko avustaa liikkumista sekä ulkona että sisätiloissa. Tukikahva kiinnitetään ruuveilla tai
naulatulpilla. Tangon halkaisija on 25 mm ja sitä valmistetaan 300,400, 600, 900 ja 1200 mm pitkänä. Tukitanko on maalattu iskunkestävällä epoksimaalilla ja se on
valmistettu Suomessa. Tukikahvaa saa myös lisähintaan
kiiltokromattuna tai kestävin versio on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
310mm		
410mm		
610mm		
810mm		
1200mm		

S1040100
S1040105
S1040110
S1040115
S1040116

Kromattu tukikahva
Kromattu tukitanko lisää turvallisuutta ja avustaa liikumista sekä ulko-, että sisätiloissa. Tukikahva kiinnitetään ruuveilla tai naulatulpilla. Tangon halkaisija on järeä 32 mm
ja sitä valmistetaan 310, 410, 610, 810 ja 1200 mm pitkänä. Tukitanko on kiiltokromattu ja siihen on jyrsitty kitkakuvio. Tukikahva saa myös epoksimaalattuna tai kestävin
versio kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Toimitukseen kuuluu 310 - 810 mm tukikahvoille ruostumattomat
ruuvit, muoviset kiinnitysankkurit ja kumitiivisteet kiinnityslaipan alle. 1200 mm on 25 mm halkaisijaltaan ja toimitukseen ei sisälly ruuveja. Maksimi kuormitus 120 Kg tangolle (Yleensä kiinnitys rajaa kuormitusta).
310mm		
410mm		
610mm		
900mm		
1200mm		

S1040200
S1040201
S1040202
S1040203
S1040204

Suihku- ja kylpytuolit
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Metallinen tukitanko
Tukitanko auttaa liikkumisessa sekä ulko- että sisätiloissa.
Metalliset 26 mm tukitangot on pinnoitettu kumitartunnalla jotka varmistavat turvallisuuden ja ovat helppoja pitää puhtaana.
Etäisyys seinään 57 mm. Ruuvit ja ankkurit sisältyvät toimitukseen. Saatavana pituudet 31, 41 ja 51 cm.
31cm		
41cm		
51cm		

H1040120
H1040121
H1040122

Taivutettu tukitanko
A1040130

Taivutettu tukitanko on valmistettu 25 millisestä teräsputkesta ja pinnoitettu kaksinkertaisella epoksimaalauksella. Tanko
kiinnitetään molemmista päistä kahdella ankkuritulpalla tai
ruuvilla. Tangon päät on pyöristetty ja pituuksia on saatavana
300 ja 1130 millimetrin välillä.
300mm		
450mm		
600mm		
900mm		

A1040130
A1040140
A1040120
A1040110

Tukitanko PVC
PVC tukitanko on edullinen halkaisijaltaan 32 mm tukitanko
kaikkiin tiloihin. Tanko on uritettu pidon lisäämiseksi ja siinä
on vahvistetut suojakannella varustetut kiinnityslaipat. Pituudet 300, 450 ja 600 mm ja etäisyys seinästä 60 mm. Väreinä
valkoinen, punainen tai sininen.

Punainen
300mm
450mm
600mm
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A1040037
A1040038
A1040039

Sininen
300mm
450mm
600mm

Valkoinen
A1040020
A1040021
A1040022

300mm
450mm
600mm

A1040010
A1040011
A1040012

S1040011

Suomalainen tarvitsee tukitangon myös saunaan, jossa
liikkuminen ilman turvavarusteita on kaikkein vaarallisinta. Metalliset kahvat ovat käteen kuumia ja muoviset
sulavat, mutta tämä järeä, puinen tukikahva on valmistettu
Suomessa kuumiin olosuhteisiin. Tukitangon kiinnityslaipan pitää olla leveä, jotta kahva kestää vääntöä. Tässä
kahvassa kiinnityslaippa on 18 cm leveä ja otepituus on
reilu 49 cm. Kokonaispituus laippojen kanssa on 56 cm ja
korkeus 8 cm. Tarvittaessa tankoa voidaan myös lyhentää.
Tankoa ei ole pintakäsitelty, jotta jokainen voi pinnoittaa
sen haluamallaan sävyllä / aineella. Voidaan eri pyynnöstä
myös öljytä valmiiksi puun omaan sävyyn.

KYLPYHUONE JA WC

Tukikahva saunaan

Tukikaide jalkakiinnityksellä
Tukikaide jalkakiinnityksellä helpottaa WC-pytylle menemistä ja nousemista. Tukikaiteen jalkalevy kiinnitetään ruuveilla lattiaan (mukana lähetyksessä). Jalkakiinnityksellinen
tukikaide soveltuu kohteisiin joissa seinä on kaukana tai
seinään ei haluta tehdä kiinnitysreikiä. Kaide nousee helposti pois tieltä kun sitä ei käytetä ja pysyy itsestään ylhäällä.
Koko runko on iskunkestävällä epoksimaalilla maalattu ja
tukikaiteen runko on kromattu ruostumisen estämiseksi.
Tämä huippulaadukas tuote on valmistettu Suomessa. Hinta sisältää tukikaiteen sekä jalkaosan. Jalan korkeus on 95
cm ja tukikaiteen pituus on 70 cm. Tukikaidetta on saatavana harmaana ja mustana.
Musta pehmuste		
Harmaa pehmuste		

S1040035
S1040036

Tukikaide lattiakiinnityksellä
Lattiakiinnitteinen tukikaide on paras ratkaisu kohteisiin
jossa seinä on liian heikko kiinnitykselle tai se on kaukana
tuen tarpeesta. Tukikaide on valmistettu järeästä 32 millisestä teräspalkista ja se on epoksimaalattu. Tukikaidetta
käytetään useimmiten WC tiloissa mutta se soveltuu myös
käytettäväksi kylpyhuoneessa ja makuuhuoneessa. Kaideosa on saranoitu ja sen pituus on 55 cm tai 75 cm. Kaiteen käyttökorkeus on säädettävissä portaattomasti kiristysruuvin avulla 840-1040 mm välillä. Pohjaosan koko on 250
x 150 mm. Maksimi kuormitus on 110 Kg ja tuote painaa 8
Kg.
55 cm		
75 cm		

A1040031
A1040032

Tukitangot ja käsikahvat
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Nostettava tukikaide
H1070020

Markkinoiden edullisin, jämerä tukikaide. Tukikaidetta voidaan
käyttää kylpyhuoneessa, WC:ssä, käytävässä tai talon
ulkopuolella. Tukikaide on saranoitu ja sen korkeus on 17
cm ja pituus 73 cm. Kaide pysyy hyvin ylhäällä pitomagnetin
johdosta. Kaide voidaan kiinnittää tukevasti kuudella ankkuritulpalla 33x10 cm kokoisesta kiinnityslevystä. Käyttäjän suurin
sallittu paino on 120 Kg.

Tukikaide jalalla
H1040160

Erittäin laadukasta tukikaidetta voidaan käyttää kylpyhuoneessa, WC:ssä, käytävässä tai talon ulkopuolella. Jalallinen tukikaide on tarkoitettu kohteisiin, missä pelkkä seinäkiinnitys ei
riitä. Kaide voidaan kiinnittää tukevasti kuudella ankkuritulpalla 23 x 10 cm kokoisesta kiinnityslevystä ja jalka tukee kaidetta siten ettei vääntörasitusta seinään synny. Kaiteen jalan
korkeus on säädettävissä 80-92,5 cm ja se kääntyy mekanismin ansoista aina turvallisesti oikeaan asentoon tukemaan
kaidetta. Käsituen pituus on 73 cm. Käyttäjän suurin sallittu
paino on 130 Kg. Jalka pysyy helposti magneetin avulla ylhäällä ja siinä on irrotettava wc paperiteline. Väri epoksimaalattu valkoinen. Takuu 2 vuotta.

Pehmustettu WC tuoli
H1070050
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Pehmustettu WC tuoli on Euroopan myydyin ulkonäkönsä ja
mukavuutensa vuoksi. Astia voidaan poistaa sekä ylhäältä
että molemmilta sivuilta. Tuolin runko on valmistettu epoksimaalatusta teräksestä ja sekä istuin että selkänojat on
pehmustetut ja vedenpitävät. Penkki on helposti irrotettavissa
rungosta nostamalla puhdistusta varten. Penkin päällä toimii
kantena erillinen yhtenäinen istuinlevy. Kokonaiskorkeus 86
cm. Istuinkorkeus 52 cm. Istuinleveys 50 Kokonaisleveys
60 cm. Syvyys 58 cm. Paino 66 Kg. Suurin sallittu käyttäjän
paino on 130 Kg. Saatavana myös XL versio 75 cm istuinleveydellä ja 160 Kg käyttäjäpainolla 70 € lisähintaan. Kahden
vuoden takuu.

H1070040

Tätä miellyttävää WC tuolia voidaan käyttää itsenäisesti
WC:ssä, korokkeena tai turvakehikkona. Tukeva, epoksimaalattu teräsrunko on kasattavissa saranoiden ansiosta
ilman työkaluja pieneen tilaan. Tuote sisältää kannellisen,
irroitettavan pytyn ja roiskesuojan. Roiskesuojaa käytetään kun tuoli on korokekäytössä WC pytyn päällä (katso
kuvat verkkokaupasta). Irrotettava selkänoja ja WC kansi. Korkeus 63 cm, Istuinkorkeus 43-58 cm ja istuinleveys
42 cm, Syvyys ja ulkoleveys 54 cm. Suurin sallittu käyttäjän paino 110 Kg. 2 vuoden takuu.

KYLPYHUONE JA WC

Monikäyttöinen koottava WC tuoli

WC pytyn turvakehikko
H1070010

Turvakehikko on vakaa ja alumiinirunkoinen apuväline
WC käyntien turvallisuuden takaamiseksi. Kehikko on
helposti säädettävä ja siinä on pehmustetut käsinojat.
Korkeussäätö on välillä 65-70 cm ja leveys 61-65cm.
Syvyys 47,5 cm. Suurin sallittu käyttäjän paino on 140
Kg. Paino 4,9 Kg.

WC tuolin astia ja kansi
H1070060

10 litran vaihtoastia pehmustettuun WC tuoliin
(H1070050). Varustettu tiiviillä kannella ja kantokahvalla.

Tukitangot ja käsikahvat
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WC koroke Aquatec 90000
Aquatec 90000 WC koroke on suunniteltu vaativampienkin
asiakkaiden tarpeisiin hoitolaitoksissa ja kotona. Korottajassa on
nousevat ja helposti vivulla irrotettavat käsituet. Korokkeen kiinnitys tapahtuu WC istuimen kannen kiinnitysreikiin tukevilla ruuveilla, mikä tekee istuinkorokkeesta turvallisen ja vakaan käyttää.
Kansi ja istuin voidaan irrottaa puhdistusta varten pohjalaatasta.
Suurempi hygienia-aukko ja viisteet edessä sekä takana helpottavat henkilökohtaisen hygienian hoitoa. Saatavana 2cm, 6
cm tai 10 cm korkeana. Kantavuus 150 Kg. 2 vuoden takuu ja
suomalainen varaosahuolto.
2 cm		
6 cm		
10 cm		

N1070080
N1070081
N1070082

WC korottaja käsituin Etac Cloo
S1070065

Olli pesuistuin
H1070055
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Tässä on WC korottaja, joka on markkinoiden käytännöllisin
ja suunniteltu pohjoimaisiin istuimiin Ruotsissa. Siinä on kaikki
ominaisuudet, joita korottajalta odotetaan. Ruuvikiinnitys ilman
työkaluja istuimen kannen reikiin, nostettavat ja irrotettavat
käsituet sekä helposti säädettävä korkeus 6 tai 10 cm (14 cm
lisäosalla). Myös istuinkulma on säädettävissä nivelvaivaisten
käyttäjien avuksi. Korottaja on nostettavissa helposti pois kiinnittimistään kokonaan tai saranoituna puhdistusta varten. Istuimen
leveys on 40 cm, kokonaisleveys 60 cm. Käsinojien väli on 49
cm. Pestävissä max. 85 asteessa 3 minuuttia ja pyyhintä 70%
alkoholilla tai PH 5-9 puhdistusnesteellä. Suurin sallittu käyttäjän
paino on 150 Kg.

Olli pesuistuin on suomalainen keksintö ongelmaan, ettei normaalin WC korokeen pituus riitä kunnollisen alapesun suorittamiseen. Sitä on käytössä jo kymmenissä sairaaloissa, hoitokodeissa ja kotikäytössä. Olli-pesuistuin on pidempi kuin tavallinen
WC-istuin ja se korottaa istuinkorkeutta 7 cm. Normaaleissa
korokkeissa yleinen aukon pituus on 25-27 cm kun tässä mallissa pituus on 45 cm. Käyttäjän istuessa istuimen takaosassa, on
hänen edessään reilusti tilaa edestä tapahtuvaan pesuun. Kun
hän siirtyy istumaan istuimen etuosalle, on tilaa selän puolelta
tapahtuvaan pesuun. Pesuvedet valuvat aina siististi WC-istuimen kulhoon. Tämä WC koroke helpottaa alapesuja sekä yksin,
että avustajan kanssa toimittaessa. Olli-pesuistuin sopii kaikkiin
WC pönttöihin, joissa on reiät takaosassa istuinrenkaan kiinnittämiseen. Ala-asennossaan se on lukkiutunut paikoilleen. Ylös
käännettynä istuin voidaan irrottaan saranatangostaan. Olli-pesuistuin on valmistettu lämmönkestävästä, tiiviistä ABS-muovista
ja se voidaan pestä laitospesukoneessa. Suurin sallittu käyttäjäpaino 100 Kg tai Max versiossa 150 Kg.

H1070030

Wc-istuimen korokkeet helpottavat liikuntarajoitteisen
asiointia wc:ssä. Istuinkoroke on helppo kiinnittää ja
pysyy asennuksen jälkeen tukevasti ja turvallisesti paikallaan. Korokkeita saa myös varustettuna käsikahvoilla.
WC pytyn korokkeemme on markkinoiden parasta laatua
ja kestävä sekä mukava. Kiinnitysmekanismi on erittäin
helppokäyttöinen ja 11 cm koroke soveltuu lähes kaikkiin WC pönttöihin. Käyttäjän tarvitsee työntää vain neljä
kiinnityspidikettä pöntön reunaa vasten ja koroke pysyy
turvallisesti paikallaan. Korokkeen etureunaan on tehty hygienia-aukko helpottamaan intiimipesua. Leveys 37 cm ja
pituus 41 cm. WC Pöntön reiän mitat oltava vähintään 28
x 24 cm. Käyttäjän maksimipaino 185 Kg. 2 vuoden takuu.

KYLPYHUONE JA WC

Kannellinen WC pytyn koroke

Pehmeä WC koroke kannella
H1070070

Korokekynnys lattialle
S1070080

Tämä tuote on kaikkein mukavin WC korokkeemme pehmeän valmistusmateriaalinsa johdosta. Se nostetaan WC
pöntön päälle ja pysyy hyvin paikallaan pohjassa olevan
syvän uran johdosta. Helposti puhdistettava PVC pinta ja
saranoitu kan¬si. Soveltuu asennettavaksi lähes kaikkiin WC pönttöihin. Kokonaiskorkeus 16 cm ja korotus 11
cm. Ulkomitat 38 x 41 cm. WC pöntön aukon mitat oltava
vähintään 29 cm pituus x 25 cm leveys. Testattu 185 Kg
käyttäjäpainon mukaan. Käytä pehmeää naar¬muttamatonta puhdistusainetta tai klooritonta desinfiointinestettä
puhdistukseen tai autoklaavaa tarvittaessa. 2 vuoden
takuu.

Korokekynnys lisää turvallisuutta minne tahansa kodissasi sekä ulko, että sisätiloissa (Ei ulkona talvella). Normaalia koroketta suurempi 50 x 42 cm kokoinen kynnys
on lämpimän tuntuinen pintapehmusteen johdosta ja se
on varustettu kumitetuilla jaloilla. Se painaa vain 1,1 Kg,
joten sitä on helppo siirrellä eri käyttökohteisiin kodissa
tai yhteisissä tiloissa. Usempia kynnyksiä voidaan tarvittaessa pinota päällekkäin korkeuden lisäämiseksi, jolloin
korkeus kasvaa 5 cm / koroke. Yhden korokkeen korkeus
on 10 cm. Valmistusmateriaali muovi ja elastomeeri.
Suurin sallittu käyttäjän paino 120 Kg.

WC Istuimet ja tarvikkeet
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WC paperipihti
A1070080

WC paperipihti on tarkoitettu käyttäjille joilla on liikerajoitteita normaaliin WC käyntiin. Pihdeissä ei ole nipistäviä
leukoja ja paperi on helppo poistaa päässä olevasta
painimesta koskettamatta paperia. Varastoimamme malli
on monesta muusta toimittajasta poiketen koottava ja
kovalla säilytyskotelolla varustettu. Se on helppo taittaa
kasaan ja huomaamaton kuljettaa takin taskussa tai käsilaukussa hygieenisesti. Pihti voidaan pestä saippualla
ja vedellä sekä lämpödesinfioimalla tai 70 prosenttisella
alkoholilla. Pihti on lateksivapaa. Kokonaispituus on 38
cm ja säilytyskotelon mitat 22x10x4 cm.

Pikatartuntakahva 29 cm
A1040040

Pikatukitanko soveltuu hyvin matkakäyttöön ja muuttuviin
tukitankotarpeisiin. Tukitartuntakahva soveltuu aputangoksi eikä se kestä koko henkilön painoa. Tangossa on
turvailmaisin mikä ilmoittaa vihreällä värillä milloin imukuppi on kunnolla tarttunut. Mitat 295x90x80 mm. Etäisyys
seinästä 40 mm ja kahvan paksuus 35 mm. Kiinnittyy
pysyvästi vain sileään kaakeli- tai lasipintaan.
Kromi 		
Valkoinen

N1040041
A1040040

Pikatartuntakahva 40 cm
H1040150
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Pidempi 400mm pitkä irrotettava tartuntakahva on suunniteltu helpottamaan esimerkiksi suihkuun menemistä.
Sitä ei ole suunniteltu kannattamaan koko vartalon
painoa. Kahva on kiinnitettävissä sekunneissa ilman ruuveja tai poraamista imukupilla ja siinä on vihreä ilmaisin
käyttövalmiudesta. Kahvassa on 95 mm imukuppi ja 35
mm paksu kahvaosa kitkapäällysteellä. Etäisyys seinästä
40 mm. Kiinnittyy pysyvästi vain sileään kaakeli- tai lasipintaan.

G1070022

Tämä pikatartuntakahva on uusin mallimme. Siinä oleva 9,3 cm imukuppi on muita malleja vielä vahvempi
paksumman materiaalinsa vuoksi. Lyhyempiä kahvoja
suurempi värinäyttö ilmoittaa, millloin kahva on kunnollisesti kiinnittynyt. Kahvan sisäosassa on paksu kumimainen kitkapinta, joka lisää turvallisuutta. Pituus 50 cm. Väri
valkosininen.

KYLPYHUONE JA WC

Pikatartuntakahva Top 50 cm

Nivelöity pikatartuntakahva
S1040190

Nivelöity 495 mm pitkä ja irrotettava tartuntakahva on
suunniteltu helpottamaan esim. suihkuun menemistä ja
WC pöntöltä nousemista. Sitä ei ole suunniteltu kannattamaan koko vartalon painoa. Kahva on kiinnitettävissä
sekunneissa useisiin eri kulmiin ilman ruuveja tai poraamista imukupilla ja siinä on vihreä ilmaisin imukupin
käyttövalmiudesta. Kahvassa on 95 mm imukuppi ja 35
mm paksu kahvaosa kitkapäällysteellä. Etäisyys seinästä
40 mm. Kiinnittyy pysyvästi vain sileään kaakeli- tai lasipintaan.

Kannellinen virtsapullo naisille
C1060100

Naisille muotoiltu 1 litran virtsapullo naisille. Virtsapullo
on konepesunkestävä muotoiltu helposti käsiteltäväksi ja
varustettu kannella. Konepesun 90 astetta ja autoklaavin
130 astetta kestävä.

Tukitangot ja käsikahvat
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Naisten virtsapullo kahvalla
A1080010

Muovinen 0,8 litran virtsapullo. Virtsapullo on konepesunkestävä.

Miesten virtsapullo
A1080020

Muovinen 1 litran kannellinen virtsapullo miehille. Pullo
on varustettu kahvalla ja helppokäyttöisellä kannella.
Virtsapullo on 90 asteen konepesun kestävä.

Miesten virtsapullo kahvalla
C1060090
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Virtsaamisapuvälineet

Muovinen 1 litran kannellinen virtsapullo miehille. Pullo
on varustettu kahvalla ja helppokäyttöisellä kannella.
Virtsapullo on 90 asteen konepesun kestävä.

S1060190

Markkinoiden käytännöllisin virtsapullo. Tiivis sulkukansi,
ilmausproppu takana helpottaa tyhjennystä ja kaikkein
tärkeimpänä ominaisuutena sulkuventtiili täyttöaukossa, joka estää valumisen pullosta ulospäin. Tasainen
pohja pitää pullon hyvin paikallaan. Tilavuus 1,5 litraa
ja mitta-asteikko kyljessä. Voidaan pestä kuumassa ja
autoklaavata tarvittaessa. Saatavana myös settinä harjalla ja telineellä varustettuna sekä adapteriosa naisille
S1060191 erikseen tilattuna.

KYLPYHUONE JA WC

Virtsapullo Urolis

Virtsapullo Urolis adapteri naisille
S1060191

Ergonominen adapteri naisille Urolis virtsapulloon.
Pestävissä autoklaavissa.

Iso alusastia
S1080043

Todella reilun kokoinen alusastia, joka on mukava ja
helppo käyttää. Se on muotoiltu siten, että siinä ei ole
teräviä kulmia. Alusastia on vankkarakenteinen, kiilamainen ja siinä on käyttöä helpottavat kansi sekä kantokahva. Astian tilavuus on peräti 3 litraa litraa ja mitat ovat
42x30x12 cm. Se on helppo pitää puhtaana ja pestä jopa
130 asteisessa autoklaavauksessa. Väri on valkoinen.

Virtsaamisapuvälineet
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Matkavirtsapullo
C1060095

Patentoitua matkavirtsapulloa voivat käyttää naiset miehet
ja lapset. Pullo on muotoiltu siten että sitä on helppo käyttää
seisoen istuen tai maaten. Tiukasti sulkeutuva kansi ei päästä
hajuja eikä roiskeita ulos. Pullo on kasattuna pieni ja se on
helppo muotoilla halutun muotoiseksi venytettävän haitarirakenteensa vuoksi. Kokonaan ulos vedettynä matkavirtsapullon
tilavuus on 08 litraa. Kasaan puristettuna se mahtuu käsilaukkuun tai hansikaslokeroon helposti. Virtsapullo on toimiva ratkaisu kaikkien arkeen ja erityisesti matkailuun. Koko kasattuna 15x7 cm ja avattuna 23x7 cm. Paino 250 grammaa. Pullon
voi pestä tiski- tai käsienpesuaineilla ja se kuivaa parhaiten
ulos vedettynä alassuin.

Virtsapullosetti
Virtsapullosetti sisältää virtsapullon, pulloharjan ja telineen.
Valitse miesten tai naisten malli.
Naisten malli		
Miesten malli		

H3050131
H3050130

Virtsapulloteline

A1080030
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Virtsapullon teline soveltuu sekä miesten että naisten pulloille. Helppo nostaa esim. sängyn reunaan roikkumaan tai
kiinteään asennukseen. Virtsapulloteline on vahvaa muovipinnoitettua teräslankaa joka ei ruostu. Mitat 310x180x140 mm.

C1080050

Muovikahvainen harja virtsapullon hygieeniseen puhdistamisen.

KYLPYHUONE JA WC

Virtsapullon harja

Geelipohjallinen
A3350020

Ergonomisesti muotoillut geelipohjalliset vähentävät
painetta kantaluulle ja koko jalkapohjaan. Kahta eri
kovuista geeliä joista kovempi geeliosa tukee kantapäätä
sivuilta ja jalkakaarta ja pehmeämpi osa vaimentaa
iskuja. Sopii kaikenlaisiin kenkiin ja saatavana 3 kokoa S
(35-38) M (39-42 ja L (43-46). Paino noin 150 grammaa/
pari. Myydään pareittain (kpl = pari).
Mitat: 		
Koko S
Koko M
Koko L

Paksuus
8 		
9 		
11 		

Pituus 		
234 		
256 		
280 		

Leveys
82
88
96

3/4 Geelipohjallinen
A3350010

Ergonomisesti muotoillut 3/4 geelipohjalliset vähentävät
painetta kantaluulle ja koko jalkapohjaan. Sopii kaikenlaisiin kenkiin ja saatavana 3 kokoa S (35-38) M (39-42 ja
L (43-46). Paino noin 120 grammaa/pari.
Myydään pareittain (kpl = pari).
Mitat: 		
Koko S
Koko M
Koko L

Paksuus
18 		
18 		
18 		

Pituus 		
162 		
170 		
185 		

Leveys
71
75
80

Virtsaamisapuvälineet
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Varpaanerotin litteä 2 kpl
A3350060

Varavarpaan oikaisija venyttää varpaiden alapuolen jänteitä
ja suoristaa koukistuneita varpaita. Varpaiden päiden ihohankaus ja paine vähenee. Oikaisijassa oleva lenkki pujotetaan 2. tai 3. varpaan ympärille paksumpi pää isovarvasta
kohden. Tuote on lateksiv-apaa ja allergiaystävällinen ja
kestää hyvin kulutusta ja pesua. Oma tuote oikeaan ja vasempaan jalkaan. Pienempi koko 36-39 ja isompi koko 40-45.
Voidaan tarvittaessa pienentää tai muotoilla saksilla.
Mitat: 		
Koko S
Koko M
Koko L

Paksuus
5mm 		
5mm 		
5mm 		

Pituus 		
40mm 		
43mm 		
45mm 		

Korkeus
25mm
30mm
36mm

Varpaanoikaisija 2 kpl

A3350070

Varpaanoikaisijaa käytetään varpaiden asennon korjaamiseen
ja levittämään varpaita. Varpaanoikaisija auttaa myös sisään
kasvaneen kynnen hoidossa vähentäen painetta kipeällä
alueella. Varpaanerottaja pysyy hyvin paikoillaan koveran
muotonsa ansiosta. Lateksivapaa ja allergiatestattu. S koko
soveltuu pikkuvarpaille ja M ja L koko isommille varpaille ja
vaivasenluun oikaisuun. Paino noin 40 grammaa.
Mitat:		
Koko S
Koko M
Koko L

Vasaravarpaan oikaisija

A3350080

Paksuus
5-9 mm
6-12 mm
7-15 mm

Korkeus
21mm 		
26mm 		
33mm 		

Vararavarpaan oikaisija venyttää varpaiden alapuolen jänteitä ja suoristaa koukistuneita varpaita. Varpaiden päiden
ihohankaus ja paine vähenee. Oikaisijassa oleva lenkki pujotetaan 2. tai 3. varpaan ympärille paksumpi pää isovarvasta
kohden. Tuote on lateksivapaa ja allergiaystävällinen ja kestää
hyvin kulutusta ja pesua. Oma tuote oikeaan ja vasempaan
jalkaan. Pienempi koko 36-39 ja isompi koko 40-45. Voidaan
tarvittaessa pienentää tai muotoilla saksilla.
		Pieni 		Iso
Syvyys
20 mm
20 mm
Pituus 		
51 mm
78 mm
Korkeus
21 mm
19 mm
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Syvyys
24mm
28mm
30mm

A3350050

Varpaanerotinta kangasputkella käytetään varpaiden
asennon korjaamiseen ja levittämään varpaita. Varpaanerottaja pysyy hyvin paikoillaan kangasputken avulla
ja se katkaistavissa sopivan mittaiseksi. Lateksivapaa
ja allergiatestattu. Pieni koko soveltuu pikkuvarpaille ja
iso koko isommille varpaille ja vaivasenluun oikaisuun.
Erottaja on lateksivapaa ja allergiatestattu. Sopii käytettäväksi myös sormissa.
			
Pieni		
Iso		

HOITO JA HYGIENIA

Varpaanerotin kangasputkella

A3350050
A3350051

Sormi- ja varvassuojus
A3350040

Sormi- varvassuojus on tarkoitettu suojaamaan aristavia
varpaita ja sormia sekä kynsiä. Se helpottaa painetta
aristavalla alueella ja sisällä olevan geelitäytteen johdosta vähentää hankausta ja ihoärsytystä. Sisällä oleva
pehmustegeeli on lateksivapaata ja se luovuttaa iholle
mineraaliöljyä mikä parantaa hoitotulosta pehmentäen ja
suojaten ihoa. Leikkaa suojus halutun pituiseksi ja poista
se yön ajaksi käytöstä. Varvassuoja voidaan pestä varovasti käsin ja puuteroida tarvittaessa. Saatavana kahta
kokoa S= (36-39) ja L =(40-46).
Pieni		
Iso		

Nivelsuoja 8 kpl

A3350030

A3350040
A3350041

Nivelsuojaputki on joustava tapa valmistaa leikkaamalla
halutun pituinen suoja nivelkipuja vastaan. Se soveltuu
käytettäväksi sekä sormiin että varpaisiin. Putken sisällä
on 8 geelityynyä jotka luovuttavat mineraaliöljyä pehmentämään ja suojaamaan ihoa sekä erottavat nivelet
toisistaan. Nivelsuojus on lateksivapaa ja allergiatestattu. Poista nivelsuoja yön ajaksi käytöstä. Varvassuoja
voidaan pestä varovasti käsin ja puuteroida tarvittaessa.
Saatavana kolmea kokoa S M ja L. Huomio tosi reilu
pituus josta riittää moneen hoitokohteeseen (8kpl geelityynyjä / kpl) !
		
Koko S
Koko M
Koko L

Pituus (cm)
22 		
40 		
40 		

Sisähalkaisija (mm)
10-20
15-25
20-30
Jalkahoitotuotteet
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Lonkkasuojahousut setti
I3560240

Erittäin joustava ja pehmeä materiaali tekee lonkkahousustame miellyttävän käyttää. Paksu vyötärönauha ja
saumaton rakenne ei aiheuta ihorasitusta. Valmistusmateriaali puuvilla 58% / polyamidi 36% / 6% elastaani.
Housut kestävät 95 asteisen konepesun ja linkouksen
kymmeniä kertoja. Suojakilvet on muotoiltu ergonomisesti ja ne soveltuvat sekä miehille, että naisille. Tämä setti
sisältää kahdet housut ja yhden suojakilpiparin, mutta
saat tuotteita myös erikseen verkkokaupastamme.
S
M
L
XL
XXL

75-90 cm		
90-100 cm		
95-110 cm		
110-120 cm		
115-135 cm		

I3560260
I3560261
I3560262
I3560263
I3560274

Suojakilvet lonkkahousuihin
I3560280

Tutkimusten mukaan lonkkasuojat vähentävät lonkkamurtumia jopa 70%. Nämä suojat ovat erittäin ohuet ja
huomaamattomat mutta antavat silti hyvän suojan. Kovan
iskupinnan alla on pehmeä vaimennusosa. Suojakilvet
on muotoiltu ergonomisesti ja ne soveltuvat sekä miehille
että naisille ja kaikkiin lonkkasuojahousuihimme. Lonkkasuoja voidaan pestä käsin 40 asteessa normaaleilla
pesuaineilla. Hinta parille suojia.

Lonkkasuojahousut aukolla

I3560256

Nämä lonkkasuojahousut on varustettu nepparikiinnityksellä
pukemisen helpottamiseksi. Voit laittaa housut esimerkiksi tuolille
ja kiinnittää sitten nepparit helposti paikoilleen pujottamatta
housuja hankalasti. Myös pesukerrat vähenevät avoimen etuosan
johdosta ja WC käynnit ovat helpompia. Voit pukea housut helposti vaatteiden tai vaippojen päälle. Materiaali on samaa joustavaa
puuvillaelastaania kuin muissakin lonkkahousuissamme. Voit
tilata housut valintakohdasta irrotettavilla suojakilvillä tai ilman
suojakilpiä jos sinulle on ne jo ennnestään. Pesu 95 astetta. Älä
käytä huuhteluainetta! Mittaa lantion ympärys ja lisää 1 koko jos
mitta kokoalueen alalaidassa tai 2 kokoa jos mitta kokoalueen
ylälaidassa:
S
M
L
XL
XXL
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75-90 cm
90-100 cm
95-110 cm
110-120 cm
115-135 cm

Suojakilvillä
Ilman suojakilpiä

I3560270

Lonkkasuojavyö on nopea ja helppo pukea vaatteiden
päälle. Vyössä on kaksi tarranauhaa etupuolella ja kiinteät lonkkasuojat sivuilla. Kangas on hengittävää verkkokangasta ja se on pestävissä 60 asteen konepesussa.
Puetaan naisille navan kohdalle ja miehille kaksi sormen
mittaa navan alapuolelle. Mitoitus lantion mukaan:
S
M
L
XL
XXL

90-96 cm
97-104 cm
105-112 cm
113-126 cm
127-138 cm
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Lonkkasuojavyö

Ristikkäisselkätuki
O3570340

Selkätuki joka on valmistettu hengittävästä ja joustavasta
materiaalista. Selkäpuolen joustava ristikkäistuki takaa
optimaalisen tuen säilyttäen liikkuvuuden. Neljä kappaletta alumiinisia tukilastoja takana ja kaksi muovista
etupuolella. Kiristystä helpottaa etuosan tarranauhat ja
sormilenkit. Korkeus edestä 19 cm ja takaa 26 cm. Sopiva koko määritetään vyötärön ympärysmitan avulla.
S
M
L
XL
XXL

69-80 cm
80-96 cm
96-112 cm
112-130 cm
130-148 cm

Muotoiltu selkätuki
O3570290

Selkätuki tukee antaa suojaa ja pitää selän lämpimänä.
Sen tehtävä on lievittää selkäkipua tukea heikkoa selkää
ja joissain tapauksissa myös edistää paranemista. Sivulta
kiristettävät lisäremmit takaavat parhaan mahdollisimman
tuen koko selälle. Neljä säädettävää alumiinitukea takana
ja kaksi jousitukea edessä kiristysrakenteen lisäksi takaavat parhaan mahdollisen tuen selälle. Tuki kiinnitetään
tarrapannalla ja siinä on kiristystä helpottavat sormilenkit.
Selkätuen korkeus edestä 18 cm ja takaa 25 cm.Koot
vyötäröstä mitattuna:
S
M
L
XL

67-80 cm
78-92 cm
89-105 cm
103-130 cm
Lonkkahousut
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Polvituki spriraalilla
O3570320

Polvituki on varustettu tukispiraalilla joka on joustava mutta
antaa tarvittavaa sivuttaisjäykkyyttä. Tuki on varustettu vahvistetulla lumpioaukolla ja kahdella elastisella kiristyspannalla.
Polvinivelen takana on ilmanvaihtoa lisäävä verkkokangas.
Niveltuki voidaan pestä 30 asteisessa hienopesussa tai käsin
miedolla saippualla. Ei saa lingota eikä kiertää kuivaksi. Mittaa
kokosi 15cm polvilumpion yläpuolelta:
S
M
L
XL
XXL

34-39 cm
40-45 cm
46-51 cm
52-57 cm
58-64 cm

Rannetuki
Rannetuki on miellyttävä käyttää koska sen pintamateriaalina
on hengittävä verkkokangas. Siinä on alumiininen muotoiltu ja
säädettävä tuki ranteen selkäpuolella. Lisäksi tuote on varustettu
kahdella kiertojoustavalla lisätuella. Helposti puettava hihamalli,
jossa kolme tarranauhalla säädettävää kiristyspantaa. Oikean
ja vasemman käden versiot. Rannetuki sopii henkilöille joilla on
lihasheikkoutta tai leikkauksesta ja kipsihoidosta johtuen tarvitsevat tukea nivelelle. Monille ihmisille rannetuki on myös hyvä
ratkaisu ennaltaehkäisevään käyttöön esimerkiksi urheillessa tai
raskaissa työtehtävissä. Koot ranteen ympärysmitalla.

S
M
L
XL

13-16 cm
16-18 cm
18-20 cm
20-23 cm

Peukalotuki
O3570310

Peukalotuki soveltuu käytettäväksi sekä oikeassa että vasemmassa kädessä. Muovinen tukilasta tukee hyvin peukaloa
mutta ei häiritse ranteen liikeratoja. Pehmustettu hengittävä
pintakangas varmistaa käyttömukavuuden. Kolme kokoa ranteen ympärysmitan mukaan:
S
M
L
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13-16 cm
16-19 cm
19-23 cm

O3570300

Nilkkatukea on mukava käyttää eikä se hiosta. Sen sisäosat ja lesti on kevyesti pehmustettu ja valmistettu hengittävästä kankaasta. Tuki kiristetään kahden tarrapannan ja
joustavien nauhojen avulla. Kantapäässä oleva leikkaus
lisää mukavuutta ja soveltuvuutta eri mallisille jalkaterille.
Sama tuki sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan.
Koko määritetään nilkan ympärysmitan perustella.
S
M
L
XL

Tenniskyynärpäätuki
O3570350

Pehmeä niskatuki
O3570360
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Nilkkatuki

28-30 cm
30-33 cm
33-35 cm
35-38 cm

Tenniskyynärpäätuki eli epikondyliittituki vähentää painetta käsivarren ojentajalihasten kiinnityskohdassa. Se
on yhden koon tuote (21-31 cm) ja se soveltuu myös
golfkyynärpään ja muiden rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Painetyyny asetetaan tulehtuneen kohdan
päälle ja kiristetään pienelle paineelle tarranauhan avulla.
Sisäpinta on mukavaa ja hengittävää materiaalia. Tuki on
konepestävä 30 asteen hienopesussa tai käsin miedolla
saippualla. Ei saa lingota.

Pehmeä niskatuki tukee kaularankaa vamman jälkeen ja
kulumissa sekä lihasten kiputiloissa. Tuen tarkoitus on
vähentää niskalihasten jännitystä jotta kipu vähenee ja
kaularanka sekä lihakset pääsevät parantumaan. Niskatuki on muotoiltu kaulaosasta keveämmäksi ja reunat
on pyöristetty jotta se on miellyttävä pitää. Pakkauksessa tulee niskatuen päälle pehmeä sukka joka on helppo
pestä. Myös niskatuki voidaan pestä 30 asteessa. Saatavana kaikille sopiva koko:
Koko
S		
M		
L		
XL		

Korkeus
6 cm		
8 cm		
10 cm		
12 cm		

Pituus
22-48 cm
28-49 cm
28-52 cm
28-52 cm
Ortoosit eli niveltuet
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Lääkekiekko
S3580330

Lääkekiekko on uudenlainen ja turvallinen tapa muistaa
lääkkeiden otto oikeaan aikaan. Pyöreä muoto ja kirkkaat
värit tekevät siitä miellyttävän käyttää. Annokset on helposti
ja nopeasti otettavissa kun pillerit tabletit tai kapselit järjestetään kätevään kasettiin. Kiekosta on myös helppo jälkikäteen
tarkistaa onko lääke otettu vai ei. Kaksiosainen annoskiekko
valmistetaan särkymättömästä polykarbonaatista vihreänä 14
lokeroisena (max. 2 annosta päivässä viikon ajan) tai punaisena 28 lokeroisena (max. 4 annosta päivässä viikon ajan).
Kiekko voidaan pestä käsin astianpesukoneessa tai klaavaten. Mitat 125 x35 mm.
14 lokeroa
28 lokeroa

A5020020
A3350020

Lääkekello
S3580320

Lääkekello muistuttaa oikea-aikaisesta lääkkeenotosta.
Lääkeannoksen voi saada vain oikeaan aikaan ja käyttäjä saa
hälytyksen unohtuneesta lääkkeestä. Lääkkeen saamiseksi
käyttäjän on painettava annostelijan painiketta. Lääkekello
annostelijaan voidaan asettaa yhdestä neljään päivittäistä annosaikaa tarpeen mukaan, minkä jälkeen se muistuttaa lääkkeen otosta ääni- ja valomerkein. Käyttäjän painettua laitteen
kannen läpinäkyvää osaa siirtää lääkekello oikean annoksen
otettavaksi ja jää odottamaan seuraavaa määriteltyä lääkkeen
annosaikaa. Ottamattomat lääkeannokset jäävät lokerikkoon
niin seurantaa kuin myöhempää käyttöä varten.

Lääkeannostelija Dosetti
S3580310
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Kätevä lääkeannostelija viikon jokaiselle päivälle. Suomenkieliset annostelulokerot kellon ajoin aamulle päivälle
illalle ja yölle. Valmistusmateriaali muovi. Dosetin mitat
155 x 105 cm.

C3580340

Lääkelasi on tarkoitettu lääkkeiden jakoon ja nestemäisten lääkkeiden annosteluun. Lasi on 30 ml kokoinen ja
siinä on mitta-asteikko 1 ml välein. Saatavana viittä eri
väriä ja kansia eri tilauksella (C3580111). 10 kpl pakkaus.
Sininen		
Keltainen
Vihreä		
Punainen
Läpinäkyvä

V3550060
V4080060
V1060030
V1060040
V1060050
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Lääkelasi 10 kpl

Lääkelasin kansi 10 kpl
C3580111

Lääkelasin kansi estää epäpuhtauksien pääsyn lasiin ja
varmistaa lääkkeiden oikean määrän pysymisen lasissa.
Hinta 10 kappaleelle. Kestää konepesun.

Tabletin murskainleikkuri
A3580100

Tabletinmurskaaja jauhaa lääketabletit pienellä voimalla.
Tabletti asetetaan murskaimeen ja kierretään korkista.
Laite sisältää myös tabletin leikkurin ja säilytysrasian. 50
x 95 mm.

Perussairaanhoito
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Tablettimurskain
V3580161

Pieni ja kevytkäyttöinen tabletinmurskaaja joka on helppo kuljettaa esimerkiksi matkoilla. Yläosaa kierretään ja
tabletti murskautuu helpommin käytettäväksi pulveriksi.
Paino 82 grammaa.

Tabletinpuolittaja
A3580080

Tabletinpuolittaja mahdollistaa tabletin leikkauksen helposti ja pienellä voimalla. Tabletin puolikkaat eivät katoa ja
ne on säilytettävissä etuosassa olevassa rasiassa.

Tablettipuristin
A3580010
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Tablettipuristimen avulla saat tabletit helposti pois
kalvopakkauksestaan. Soveltuu myös erittäin pienille
tableteille. Kevyt käyttää ja helppotoiminen.

B3580220

Beurer BM26 on täysin automaattinen verenpainemittari,
joka mittaa ylä- ja alapaineen sekä sykkeen olkavarresta.
Verenpainemittari ilmoittaa mittaustuloksen myös suhteutettuna maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksiin.
Laite varoittaa myös mahdollisesta rytmihäiriöstä. Laite
mittaa automaattisesti ylä- ja alapaineen sekä sykkeen
olkavarresta. Rytmihäiriön tunnistin ja 4 x 30 muistipaikkaa. Mittari laskee kolmen viimeisimmän mittaustulosten
keskiarvon. Normaali mansetin ympärysmitta on 22-35
cm ja XL-mansetin 30-42 cm. Mukana säilytyslaukku ja
paristot (4 X AA). Takuu 3 vuotta.
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Verenpainemittari Beurer

Otsakuumemittari Beurer
B3580210

Erittäin helppokäyttöinen ja nopea kuumemittari. Paina
mittari hiusrajan ja kulmakarvojen väliin ja saat mittaustuloksen 7 sekunnissa. Mittaustarkkuus +- 0,1 astetta.
Edellisen mittauksen muisti ja merkkiääni, kun mittaustulos on valmis. Ei sisällä lasia tai elohopeaa. Kuumemittarin voi desinfioida ja mittarissa on automaattinen
virrankatkaisu. Paristot kuuluvat mukaan toimitukseen
(2xAAA). Lääkinnällinen laite, jolla takuu on 3 vuotta.

Digitaalinen kuumemittari
C3580200

Digitaalinen kuumemittari normaalia suuremmalla ja
selkeällä näytöllä. Vesitiivis ja särkymätön sekä varustettu viimeisen mittauksena muistilla. Antaa äänimerkin
mittauksen onnistuttua muutaman sekunnin kuluttua
aloittamisesta. Mittausalue 32-43,9 astetta. Mittaustarkkuus +- 0,1 astetta. Säilytyskotelo ja paristo mukana.

Perussairaanhoito
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Pinsetit suurennuslasilla
C3580350

Ruostumattomat tarkkuuspinsetit piikkikärjellä. Saranoitu
suurennuslasi auttaa tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

Silmätippaohjain
G3580060

Silmätippaohjain on kehitetty käytettäväksi kaikkien
yleisimpien silmätippapullojen kanssa ja siinä on adapterikappale myös pieniä silmäpulloja varten (Travatan,
Xalatan). Alla oleva linkki ohjaa sinut sivulle josta näet
sopivuustaulukon eri silmätippamerkeille. Silmätippojen
laittaminen on yleensä vaikeaa erityisesti ilman avustajaa. Tämä apuväline ohjaa tipat oikeaan paikkaan ja
estää silmien räpyttelyn sekä pullon osumisen silmään
mikä vähentää myös tulehdusvaaraa. Markkinoiden
paras silmätippaohjain joka on vankkarakenteinen ja sillä
on vuoden takuu. Alla olevassa linkissä eri silmätippamerkkien soveltuvuus ohjaimelle.
Sininen		
A3580080
Punainen
B2030355

Geelilämpötyyny
C3580300
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Lämpötyynyä voidaan käyttää eri kehonosien viilentämiseen ja lämmittämiseen selkä- ja niskakipuihin
ja lihasjännitysten laukaisemiseen. Se on valmistettu
miellyttävästä nukatusta kankaasta ja muotoutuu pehmeästi keholle. Tyyny lämmitetään mikron avulla ja se
pitää lämpönsä jopa useita tunteja. Pienitehoisella mikrolla (600 W) lämmitysaika on 3 minuuttia ja isotehoisella (900W) kaksi minuuttia. Tyyny soveltuu hyvin myös
kylmätyynyksi. Tyyny voidaan pestä juoksevalla 30°C
vedellä. Koko 23 x 18 cm.

M3580360

Tämä moderni pyörällinen tuolivaaka on rungostaan
vahvaa alumiinivalua ja siinä on 300 Kg maskimikuormitus, vaikka se painaa vain 18 Kg. Tuoliosa ja runko on
helposti puhdistettavia ja pyörät rullaavat kevyesti eivätkä
jätä jälkiä lattiaan. Takapyörät ovat lukittavia ja jalkaosassa on vesivaaka. Sekä käsInojat, että jalkatuki on ylös
käännettäviä, joten siirtyminen vaalle onnistuu hyvin
myös sivusuunnasta. Shekel vaan punnitustarkkuus on
100 grammaa. Selkeää LCD näytöä on helppo käyttää
keveillä painonapeilla ja siinä on myös BMI laskuri ja
mittaustulokset on siirrettävissä tietokoneelle potilaskortistoon. Laitetta voi käyttää verkkovirralla tai akulla, joka
kestää 100 tuntia punnituksia yhdellä latauksella. Mitat
63x85x98,5 cm. 2 vuoden takuu.
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Tuolivaaka Modern 300

Hoitotuoli
G3550130

Hoitotuoli soveltuu erittäin moneen käyttötarkoitukseen.
Sitä käyttävät esim. lähihoitajat jalkahoitajat ja auton
asentajat. Tuolissa on polyuretaaninen pehmeä ja ergonomisesti muotoiltu istuinosa. Viisi nivelöityä 75 mm
pyörää joista kaksi lukittavaa tekevät tuolin siirrosta
vaivatonta. Tuolin korkeutta on nopea ja helppo säättä
istuimen alla olevasta käyttövivusta. Korkeussäätö
toimii kevyesti kaasujousella. Tuolin halkaisija on 40 cm
ja korkeusvaihtoehtoja on kaksi varastokoko 37-50 ja
extramatala malli 31-38 cm. Tuoli on varustettu kahdella
irrotettavalla säilytyslokerolla. Varastoväri kokomusta.
Saatavana punainen, sininen, keltainen ja vihreä.
Paino 6,9 kg.

Meikkipeili seinätelineellä
B3550081

Beurer meikkipeilin mukana tulee tyylikäs kiinnike jonka
avulla peilin saa siististi kiinnitettyä seinään eikä peili vie
tilaa kylpyhuoneen tasoilta. Lisäksi ihonhoito tai meikkaaminen helpottuu kun kädet jäävät täysin vapaiksi. Voit
käyttää kuvan mukaisesti peiliä myös pöydällä ilman telinettä. Tekniset tiedot: Valaistu Beurer meikkipeili helpottaa päivittäistä ihonhoitoa ja meikkausta. Käännettävän
peilin toinen puoli on normaali ja toinen puoli suurentaa
viisinkertaisesti. Mukana käytännöllinen seinäkiinnike.
Peilin asentoa voi säätää vapaasti (kallistus ja suuntaus).
Peiliä voi käyttää myös ilman seinäkiinnikettä. Peilissä
miellyttävä LED valo. Peilin halkaisija 11 cm.
Paristot mukana pakkauksessa (4x AAA).
Takuu 3 vuotta.
Perussairaanhoito
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Valaistu meikkipeili
B3550080

Valaistu Beurer meikkipeili helpottaa päivittäistä ihonhoitoa ja meikkausta. Käännettävän peilin toinen puoli
on normaali ja toinen puoli suurentaa viisinkertaisesti.
Peilissä on miellyttävä LED valo. Peilin halkaisija on 11
cm. Paristot ovat mukana pakkauksessa. Takuu 3 vuotta.

Hiustenpesuallas
C3550070

Ilmalla täytettävä hiustenpesuallas soveltuu hiusten pesuun makuuasennossa sängyssä. Allas voidaan puhaltaa
helposti täyteen ja siinä on tyhjennysletku vakiovarusteena. Saatavana myös täyttöpumppu ja 6 litran suihkulaite.
Mitat 66x61x15 cm.

Suihkulaite hiustenpesualtaaseen
C3550200
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Suihkulaite toimii hyvänä apulaitteena hiustenpesualtaan
kanssa. Hiustenpesu sängyssä on helppoa ripustettavan
suihkulaitteen avulla. Sen tilavuus on 6 litraa ja siinä on
painettavalla hanalla varustettu suihkupää. Valmistettu
PVC muovista.

A3550120

Nämä pitkävartiset hiusharja ja kampa soveltuvat käyttäjille joilla on vaikeuksia käyttää normaalia kampaa tai
harjaa. Varsi on ergonomisesti muotoiltu ja kumitettu jotta
sitä on miellyttävä käyttää itsenäisesti ilman avustajaa.
Harjan ja kamman pituus on 38 cm ja hinta sisältää molemmat tuotteet. Väri valkoinen / sininen. Paino yhteensä
160 grammaa.
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Hiusharja ja kampasetti

Pitkä Hiusharja
V3550060

Ergonomisesti muotoillun harjan avulla käyttäjän on
helpompi suorittaa kampaus ilman laajoja käden liikkeitä.
Kitkakahva helpottaa kamman pitämistä pienelläkin voimalla.

Pitkä Kampa
V3550050

Ergonomisesti muotoillun kamman avulla käyttäjän on
helpompi suorittaa kampaus ilman laajoja käden liikkeitä.
Kitkakahva helpottaa kamman pitämistä pienelläkin voimalla.

Kauneudenhoito
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Rasvanlevitin
Rasvanlevitintä voidaan käyttää suihkugeelin ja voiteiden
kanssa. Siinä on pitkä kumitettu kahva jonka ansioista
sillä on helppo pestä vaikeasti tavoitettavat vartalon osat.
Sieniosa voidaan pestä ja saatavana on 3 kappaleen
vaihtosienipaketti.

Rasvalevitin 		
3kpl vaihtopäitä

V3550180		
V3550190

Voiteenlevitin
V3550230

Voiteenlevittimen säiliö täytetään aurinkorasvalla, voiteella tai suihkugeelillä. Pitkä kahva mahdollistaa voiteen
levittämisen joka puolelle vartaloa. Rasvanlevittimen 19
rullaa levittävät voiteen tasaisesti ja miellyttävästi. Käytön
jälkeen puhdistettava hyvin tai suljettava ilmatiivis kansi.

Ihokovettumien poistaja
B3550082
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Tällä kovettumien poistajalla saat aikaan pehmeän ihon.
Käytännöllisen laitteen avulla saa poistettua kovettumat,
känsät ja karheudet nopeasti, helposti ja tehokkaasti
hankalistakin paikoista. Voidaan käyttää sekä kuivalla,
että kostealla iholla. Laitteessa on 2 nopeusasetusta.
Mukana 2 vaihdettavaa päätä: karhea ja hienompi raspiosa. Laitteessa on kirkas LED valo, joka helpottaa
työskentelyä tarkkuutta vaativissa paikoissa. Mukana
puhdistusharja, suojakansi sekä paristot. Takuu 3 vuotta.

V3550090

Tuubipuristin helpottaa kaikkien tuubien käyttöä ja tyhjentämistä pienellä voimalla. Mitat 9x4x1 cm. Pakkaus
sisältää 2 kpl puristimia.

HOITO JA HYGIENIA

Tuubipuristin

Kynsitongit
V3550160

Ergonomisilla kahvoilla varustetut kynsitongit. Teräosa on
ruostumatonta terästä ja varustettu käyttöä helpottavalla
palautusjousella. Palautusjousi voidaan myös kääntää
pois käytöstä. Kahvaosa on muotoiltu ja pinnoitettu
pitävällä muovipinnoitteella. Pituus 10,5 cm.

Kynsipihdit
C3550140

Ruostumattomat kynsipihdit palautusjousella. Kaareva
kärki helpottaa leikkausta. Kätevä koko 10 cm.

Kauneudenhoito
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Kynsisakset Stirex S300BM
S3550150

Pienet 17 cm pitkät joustosankasakset, joita käytetään
koko kämmenellä ja soveltuvat hyvin esimerkiksi kynsi puutarha tai kotitaloussaksiksi. Joustosangan avulla
sakset avautuvat kun puristusote vapautetaan ja leikkaamiseen ei tarvita paljoa voimaa. Sakset sopivat sekä
oikea- että vasenkätisille. Terien pituus 3 cm. Terät ovat
ruostumatonta terästä ja kädensijat sekä joustosanka
muovia. Voidaan pestä pesukoneessa tai keittää.

Pitkät kynsisakset
N3550170

Uusittu malli suosituista kynsisaksistamme! Pitkät kysisakset helpottavat esim. varpaiden kynsien leikkausta
oleellisesti. Pitkien varsien johdosta ei tarvitse kyyristyä
yhtä paljon kuin normaali saksilla ja leikkaus onnistuu
pienemmällä voimalla. Teräosa valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja uusittuihin kahvoihin mahtuvat
sormet kunnolla ja ne on paremmin muotoiltu sekä
pehmustettu kumituksella käyttömukavvuden lisäämiseksi. Lievästi hammastettu 3 cm pitkä terä ei lipsu. Saksien
kokonaispituus 16 cm. Laatutuote 2 vuoden takuulla.

Taivutetut kynsisakset
C3550210
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Kynsien leikkaaminen taivutetuilla kynsisaksilla on helppoa terän kaarevuuden vuoksi. Sakset on valmistettu
ruostumattomasta ja nikkelivapaasta teräksestä. Pituus 9
cm.

C3550142

Todella laadukkaat ammattitason kynsitongit. Kynsipihdit
soveltuvat paksuille ja sisäänkasvanelle kynsille ja toimivat pienellä voimalla huomattavasti kynsisaksia paremmin. Terä on taivutettu ja ruostumaton. Pihdit palautuvat
jousen avulla ja käsikahvat ovat pinnoitettu silikonilla.
Kynsipihtien pituus on 13,5 cm ja ne on muotoiltu kaareviksi helpottamaan leikkuuta. Varastoväri punainen.
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Professional kynsitongit

Kynsiharja imukupilla
V3550111

Kynsiharja imukupilla soveltuu käsien ja kynsien pesuun
henkilöille, joilla on liikerajoitteita tai heikkoutta käsissä.
Se tarttuu tiukasti kiinni pöydän tai lavuaarin pintaan
kahden kumisen imukupin avulla ja harjakset puhdistavat
kynnet ja sormet tehokkaasti. Mitat 9x4 cm.

Kynsileikkurit pöytämalli
P3550153

Pöytämalliset kynsileikkurit on varustettu muovisella kitkapohjalevyllä. Kynnen leikkuu tapahtuu helposti pelkän
painoliikkeen avulla ja voit tehdä sen hyvässä valaistuksessa pöydän päällä. Iso paininlevy ja kynsiviila kuuluvat
leikkureiden ominaisuuksiin. Terävä ja hyvälaatuinen
tuote kahden vuoden takuulla!

Kauneudenhoito
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Kynsileikkurit suurennuslasilla
A3550010

Kynsileikkurit ovat turvalliset käyttää suurennuslasin
johdosta. Suurennuslasi on nivelöity ja kiinnitetään magneetilla haluttuun paikkaan. Muovinen suojakuori helpottaa käsittelyä. Pituus 93 mm.

Jalkaraspi viilalla
V3550100

Jalkaraspi viilalla on monikäyttöinen ja ergonomisesti
muotoiltu. Toisella puolella 22 cm pitkää raspia on viila.
Suositellaan käytettäväksi kuivalla iholla.

Teleskooppinen selänrapsutin
K3550220
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Selän rapsutin soveltuu käyttäjille joilla on liikerajoitteita käsissä. Siinä on teleskooppivarsi joka mahdollistaa
rapsuttimen helpon kuljettamisen. Rapsutin on 20-68 cm
pitkä ja siinä on pehmeä kumikahva. Varsi on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä.

H3050120

Laadukas, alumiininen kainalosauva. Säätömahdollisuus
pituudelle ja käsikahvalle. Pehmustettu käsikahva sekä
kainalotuki. Pituus normaali 112-132 cm (käyttäjä 157
-182 cm) ja pitkä 132-155 cm (käyttäjä 180-200 cm).
Kainalosauvan paino on 0,8 Kg. Maksimi käyttäjän paino
140 Kg. Hinta yhdelle kappaleelle. Tilaa tuote Matkahuollon kuljetuksella.
Ptkä		
Normaali		
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Kainalosauva

S3050910
V3550111

XL kyynärsauva
H3050060

XL kyynärsauva on tarkoitettu normaalia pidemmille ja
painaville käyttäjille. Kyynärvarsituki on säädettävissä
22 ja 29 cm välillä ja pituus 76 sentistä jopa 101 senttiin.
Kyynärsauva soveltuu 160-215 cm pitkille ihmisille. Sauva on valmistettu tukevasta alumiiniputkesta ja säätötappi
on normaalia vahvempi. Varustettu niveltyvällä kepinpääkumilla. Testattu ja sertifioitu 150 Kg käyttäjän mukaan.
Paino 0,53 Kg. Hinta yhdelle kappaleelle. Tilaa tuote
Matkahuollon kuljetuksella.

Kyynärsauva
Maailman suurimman kyynärsauvavalmistajan huipputuote. Muovikahva jossa integroituna käyttömukavuuden
takaavat pehmusteosat. Sauvoissa on kahvassa heijastin
ja kulmajoustava kepinpääkumi joka lisää käyttömukavuutta ja säästää niveliä. Kyynärsauvojen sisään on
myös suunniteltu melunpoistovaimennus (Kuva 4). Niissä
on 11 eri säätömahdollisuutta välillä 76-101cm. Käyttäjän maksimipaino 140 Kg. Sauvojen paino on vain 520
gr. Hinta yhdelle kappaleelle. Tilaa tuote Matkahuollon
kuljetuksella.
Oranssi		
Sininen		
Violetti		

H3050030
H3050040
H3050045

Kauneudenhoito
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Kyynärsauva lapsille
H3050070

Tikki kainalosauvat on suunniteltu lapsia ja nuoria silmällä
pitäen. Sauvat on tehty vahvasta alumiiniputkesta ja
niissä on helppokäyttöinen säätö sekä putkessa että
kahvassa. Sauvoissa on kepinpääkumi. Pituus 55-78 cm.
Paino 05 Kg. Hinta yhdelle kappaleelle. Tilaa tuote Matkahuollon kuljetuksella.
Oranssi		
Lila		

H3050070
H3050080

Kyynärsauva taittuva
G3050016

Taitettava kyynärsauva matkakäyttön. Kokoon taitettava kyynärsauva on erittäin laadukas ja se on varustettu
ergonimisella kahvalla, heijastimella ja kepinpääkumilla.
Sauvan pituus on säädettävissä kuuteen eri mitaan kahvasta maahan välillä 74-88 cm ja kasattuna sen pituus on
56 cm. Kyynärtuesta kahvaan on etäisyys 23 cm. Maksimi käyttäjäpaino 100 Kg ja tuotteen paino 590 grammaa.
Väri musta.

Kolmijalkainen istuinkeppi
H3050020

81

Kävelykepit ja kyynärsauvat

Kolmijalkainen istuinkeppi on alumiininen ja kokoon
taitettava. Se mahdollistaa käyttäjän lepäämisen turvallisesti. Istuinkorkeus 51 cm ja kokonaiskorkeus 85 cm.
Istuimen koko 20 cm ja paino vain 0,8 Kg. Käyttäjän
maksimipaino 100 Kg.

H3050090

Hopeapinnoitetulla käsiosalla varustettu pyökkivartinen
kävelykeppi. Lakattu varsi ja laadukas kepinpääkumi.

LIIKKUMINEN JA SIIRTO

Kävelykeppi hevosenpää

Kävelykeppi koukku
H3050100

Messingin värisellä käsiosalla varustettu pyökkivartinen
kävelykeppi. Lakattu varsi ja laadukas kepinpääkumi.

Kävelykeppi muotoiltu
H3050110

Hopeanvärisellä käsikahvalla varustettu pyökkivartinen
kävelykeppi. Lakattu varsi ja laadukas kepinpääkumi.

Kävelykepit ja kyynärsauvat
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Koottava kävelykeppi Ergo
H3050210

Neljään osaan koottava kävelykeppi. Varustettu 17 mm
kepinpääkumilla ja ergonomiakahvalla joka vähentää
oleellisesti käden rasitusta. Toimitus sisältää rannelenkin.
Helposti jousitapilla säädettävissä viiteen eri pituuteen
(79-89 cm). Pituus koottuna on 29 cm. Paino vain 0,38
Kg.

Oikeakätisille		
Vasenkätisille		

H3050210
H3050212

T-kahvainen kävelykeppi
H3050050

Korkealaatuinen T-kahvallinen ja neljään osaan koottava
kävelykeppi sopii sekä matka- että arkikäyttöön. Varustettu 17 mm kepinpääkumilla ja pehmustetulla geelikahvalla, joka tasaa käden painetta ja lisää kitkaa kahvaan.
Kävelykeppi on helposti jousitapilla ja kiristysmutterilla
kahvakorkeuteen 82,5-92,5 cm säädettävissä. Siinä on
kevyt ja vahva alumiininen varsi. Kahvan pituus on 12,5
cm. Pakkaus sisältää säilytyspussin ja paino on vain 0,4
Kg. Käyttäjän maksimi paino 110 Kg. Tuotteella on 2 vuoden takuu. Saatavana myös yksiosaisena keppinä.

Koottava malli 		
Yksiosainen 		

H3050012
H3050050

Kävelykeppi jääpiikillä
O3550153

Erittäin laadukas saksalainen alumiinikeppi sisään rakennetulla jääpiikillä. Jääpiikki on helppo painaa napista
käyttöön. Miellyttävä, muotoiltu kahva ja pitävä kepinpääkumi. Pituus säädettävissä 10 eri pituuteen 77-100 cm
välillä. Värit tyylikkäät mattamusta ja pronssi.

Mattamusta
Pronssi		
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O3050124
O3550153

H3050010

Korkealaatuinen, muodikas Derby kahvallinen ja neljään
osaan koottava kävelykeppi. Varustettu 17 mm kepinpääkumilla. Tuote sisältää säilytyspussin. Helposti jousitapilla kahvakorkeuteen 82-92 cm säädettävä. Kahvan
pituus 12 cm ja pituus koottuna 31 cm. Paino vain 0,4
Kg. Käyttäjän maksimi paino 110 Kg. 2 vuoden takuu.
B&W		
Plister		
Butterfly		
Fantasy		
Fashion		
Flower		
Rose		

H3050190
H3050085
H3050200
H3050220
H3050230
H3050240
H3050070
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Koottava kävelykeppi

Kävelykeppi Black & White
H3050105

Korkealaatuinen säädettävä kävelykeppi. Varustettu 17
mm kepinpääkumilla ja muotoilulla kahvalla. Helposti
jousitapilla kahvakorkeuteen (74,5-97,5 cm) säädettävä
alumiininen varsi. Kahvan pituus 12 cm ja pituus koottuna 29 cm. Paino vain 0,4 Kg. Käyttäjän maksimi paino
110 Kg. 2 vuoden takuu.

Koottava kävelykeppi Soft
H3050072

Tämä kävelykeppi on mukavin kädessä kaikista kepeistämme. Siinä on pehmustettu ja muotoiltu T-kahva,
joka antaa hyvän tuen kädelle. Se voidaan koota neljään
osaan ja toimitukseen kuuluu säilytyspussi, rannehihna ja
laadukas kepinpääkumi. Pituus on helppo säätää välille
82-92 cm painettavalla jousinapilla. Varsi on alumiinia ja
kepissä on myös kiristysmutteri putkien liitoskohdassa,
jotta keppi on mahdollisimman äänetön ja kestää pitkään.
Kepin väri on kokonaan musta ja se painaa vain 400
grammaa.

Kävelykepit ja kyynärsauvat
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Kepinpääkumi
C3050150

16 mm kepinpääkumi soveltuu puisiin kävelykeppeihin.
Varustettu teräsvahvikkeella ja kulutuskestävällä luonnonkumipinnalla. Varastoväri harmaa, mutta saatavana
toimitusajalla myös mustana.
16mm		
17mm		
18/19mm
22mm		

C3050150
R3050160
C3050140
S3050165

Kepinpääkumi jääpiikillä
H3050015

Kepinpääkumi, joka on varustettu helposti pois taitettavalla karkaistulla ja ruostumattomalla jääpiikillä. Soveltuu käytettäväksi sekä sisätiloissa että lumella tai jäällä.
Tuote on valmistettu Ruotsissa erittäin kulutuskestävästä
polyuretaanista ja siinä on vahva teräsrunko. Kepinpääkumi voidaan asentaa 16-22,5 mm halkaisijaltaan oleviin
kävelykeppeihin tai kyynärsauvoihin.

Jääpiikki
C3050131
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Jääpiikki soveltuu halkaisijaltaan 16-24 mm kävelykeppeihin ja kyynärsauvoihin. Helppo kääntää käyttöasentoon tai pois käytöstä. Kiristetään paikoilleen ristipääruuveilla.

C3050130

Jääpiikki soveltuu halkaisijaltaan 16-24 mm kävelykeppeihin ja kyynärsauvoihin. Helppo kääntää käyttöasentoon tai pois käytöstä. Kiristetään paikoilleen ristipääruuveilla.
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Jääpiikki kruunu

Kepinpidin heijastimella
H3050150

Kepinpidin on valmistettu pehmeästä silikonista ja asennetaan venyttämällä 19-25 millisten kyynärsauvojen tai
kävelykeppien varteen. Pidin on erittäin monikäyttöinen
ja sen avulla pystyy kepin ripustamaan mm. pöytälevyn
päälle tuolin selkänojalle tai vaikka vyölle. Koko runko-osa on päällystetty tehokkaalla, mutta huomaamattomalla heijastimella mikä lisää turvallisuutta. Valmistettu
Ruotsissa.

Kepinpidike
C3050120

Kepin pidin helpottaa kävelykeppien ja kyynärsauvojen
säilyttämistä ja käyttöä. Keppi tai sauva pysyy pöydän tai
tason reunalla keppituen avulla ja on helposti otettavissa
käyttöön läheltä kumartumatta tai kurottamatta. Soveltuu
jousimekanismin johdosta 15-25 mm kepeille. Pehmeä
kitkapinta, joka ei vaurioita tasoa ja pitää kepin hyvin
paikoillaan.

Liukuesteet
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Kävelykepin lenkki
H3050280

Kävelykepin lenkki soveltuu käytettäväksi kaikkien kävelykeppien kanssa. Keppi ei putoa kädestä ja se on helpompi laittaa roikkumaan, kun sitä ei käytetä. Joustava
kiinnityslenkki pujotetaan kepin varteen.

Kävelykepin ripustinlenkki
H3050095

Nahkainen ripustinlenkki helpottaa kepin säilytystä ja on
miellyttävä käyttää. Lenkki soveltuu käytettäväksi kaikissa
kävelykepeissä ja on helppo kiinnittää painonapin avulla
kepin varteen. Väri musta.

Kävelykeppiteline teräs
H3050290
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Kävelykeppiteline on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä ja siinä on paikka 25 kepille. Teline on varustettu
pyörillä ja se on kevyt siirrellä paikasta toiseen. Telineen
mitat ovat 30x30x42 cm. Väri on ruskea ja teline painaa
vain 2 Kg.

Todella laadukas saksalainen pyörätuoli. Teräsrunko ja
laadukkaat, helposti puhdistettavat kankaat. Korkeus
on säädettävissä 48 tai 51 cm korkuiseksi. Myös istuinsyvyys, selkänoja ja jalkatuet ovat säädettäviä.
Pyörätuoli on helppo koota vain 31 cm leveyteen.
Kokonaiskorkeus on 90 cm ja leveys 20 cm istuinleveyttä
isompi. Suurin sallittu käyttäjän paino on 130 Kg. Varma
varaosien saatavuus ja huoltopalvelut. Tällä pyörätuolilla
on todella pitkä käyttöikä ja se on erittäin suosittu koko
Euroopassa sekä yksityis- että laitoskäytössä.
Leveys 39 cm
Leveys 42 cm
Leveys 45 cm
Leveys 48 cm
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Pyörätuoli Dietz Caneo B

D3040100
D3040102
D3040104
D3040106

Pyörätuoli Invacare Action 1R
N3040200

Invacare on yksi maailman tunnetuimpia pyörätuolien valmistajia. Se on varma valinta, koska huolto ja varaosatoimitukset ovat heti saatavilla ja tuotteella on kolmen vuoden takuu!
Action 1R pyörätuoli on suositun NG1 version korvaava malli. 1R on teräsrunkoinen ja erittäin tukevarakenteinen Action
sarjassa käytettävien ristikkäistukitankojen johdosta. Lisätarvikevalikoima on laaja, sillä Invacare käyttää samoja komponentteja myös muissa Action sarjan pyörätuolimalleissa.
Action NG 1 soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Tuoli on
helppo käsitellä, kasata ja kuljettaa. Leveydet 38/41/43/46/48
ja 51 cm. Muut mitat kuvissa viimeisenä. Kysy myös NG2 ja
NG3 malleja saa 3-5 päivän toimitusajalla.
38 cm		
41 cm		
43 cm		
45 cm		
48 cm		
51 cm		

N3040199
N3040200
N3040201
N3040202
N3040203
N3040204

Siirtotuoli Dietz
A3070035

Laadukas saksalaisen Dietz Rehan alumiininen siirtotuoli kahden vuoden täystakuulla. Siirtotuoli on tarkoitettu asiakkaiden kuljettamiseen avustajan avulla. Se on
helppo kasata vain 33 cm levyiseksi tuolin reunoista
nostamalla. Myös selkätuki on sekunneissa taitettavissa
taakse säilytystä ja kuljettamista helpottamaan. Jalkatuet on nopea poistaa tai kääntää. Siirtöpyörätuolissa
on myös avustajajarrut työntökahvoissa turvallisuutta
lisäämään. Pyörät ovat 30 ja 20 cm ja puhkeamattomat.
Verhoilu on helposti pyyhittävissä. Väri sininen.
Istumakorkeus 50 cm
Suurin sallittu käyttäjäpaino 100 Kg
Siirtotuolin paino on 12,4 Kg

Liukuesteet
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Sähkömopon sadesuoja
A3040020

Sähkömopon sadesuoja on edullinen vaihtoehto suojata
liikkumavälineesi läpi vuoden. Suojan reuna on joustava
ja se on helppo asentaa mopon päälle ja pois. Suoja on
täysin vesitiivistä vahvistettua kangasta ja sen reunat on
kuumasaumattu. Mitat 680x490x1130 mm.

Sadeviitta pyörätuolikäyttäjille
Pyörätuolikäyttäjille muotoiltu sadeviitta. Laivaston sininen tai punainen mustilla pilkuilla PU pinnoitetusta polyesteristä. Helppo pukea päälle yläosassa olevan vetoketjun
ansioista. Helma on normaalia pidempi jalkojen suojaksi.
Mallinsa ansiosta ei osu helposti pyöriin. Voidaan pestä
30 asteessa. Ei rumpukuivausta. Takana aukot pyörätuolin työntökahvoja varten ja hyvä heijastinnauha.
Sininen		
Punainen

A3040023
A3040022

Kaatumaeste pyörätuoliin
D3040186
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Pyörätuolit

Kaatumiseste lisää pyörätuolin turvallisuutta. Se käy
kaikkiin Dietz Caneo pyörätuoleihin. Kaatumaeste estää
pyörätuolin kaatumisen taaksepäin. Se on säädettävissä
halutulle korkeudelle ja kiinnitetään yhdellä pultilla
paikoilleen. Esteitä voi asentaa tuoliin 1 tai 2 kappaletta.

A3040170

Pyörätuolipussi suojaa käyttäjää tuulelta ja kylmältä.
Pussi on vedenpitävä ja vuorattu fleece tekokarvalla.
Isolla lenkillä varustettu vetoketju on koko sivun mittainen
ja takaosa on korotettu selän kohdalta. Pussi voidaan
kiinnittää käsinojiin lenkeillä. Yhden koon pussin pituus
edestä on 1040 mm takaa 1450 mm ja pohjan halkaisija
350 mm. Pussi voidaan pestä koneessa matalassa lämmössä. Paino 12 Kg
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Pyörätuolipussi

Jalkapussi pyörätuoliin
T3040085

Pyörätuolin jalkapussi, jossa nukaamaton, sileä fleecekangasvuori. Voidaan pukea käyttäjän istuessa pyörätuolissa, joka helpottaa käyttöä oleellisesti. Pitkä vetoketju
sivussa ja vettä pitävä pintakangas. Kiinnitys lukollisella
remmillä tuolin selkänojaan. Yksi koko käy lähes kaikille,
mutta saatavana myös 20 cm pidempi ja leveämpi XL
malli, soita ja tiedustele tarvittaessa.

Pyörätuolin selkälaukku
A3040010

Pyörätuolin selkälaukku on sopiva lähes kaikkien kahvamallisten pyörätuolien sekä useimpien sähköpyörätuolien selkänojan taakse. Se soveltuu käytettäväksi myös
rollaattorin kanssa. Laukun ja selkänojan välissä on yksi
vetoketjullinen tasku arvotavaroiden säilytykselle. Laukun
edessä on iso tasku tarrakiinnitteisellä luukulla. Sivulla
on syvä avotasku esim. sateenvarjoa varten. Laukku
on vedenpitävä ja sen kantonauhat on pikakiinnitteisiä.
Selkälaukun päällä on vahva kantokahva ja pohjassa on
laukun kuivana pitävät kumitassut.

Pyörätuolit
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Pyörätuolin käsinojalaukku
N3040140

Pyörätuolin käsinojalaukku soveltuu käytettäväksi kaikissa pyörätuoleissa säädettävän tarrakiinnityksen johdosta.
Laukku on vesitiivis ja siinä on tarrakiinnitteinen helposti
avattava läppä ja kantokahva. Mitat 345 x 255 x 90 mm.
Paino 200 grammaa

Verkkokassi rollaattoriin tai pyörätuoliin
C3040070

Verkkokassi kiinnitetään neljän tarranauhan avulla haluttuun paikkaan. Valmistettu puuvillaverkosta, jossa on
kuminauhallinen suuaukko. Sisällä on nailonvuori. Konepestävä 30 astetta.

Rollaattorin suoja
S3040072
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Rolaattorin suoja on hyvä valinta silloin, kun et pysty säilyttämään sitä sisätiloissa. Suoja on valmistettu
läpinäkyvästä muovista ja se suojaa rollaattorin sateelta
ja pölyltä. Rollaattorin osat pysyvät pidempään toimintakunnossa, kun ne eivät kastu tai joudu pölylle jatkuvasti
alttiiksi. Suoja soveltuu kaikkiin normaalimittaisiin rollaattoreihin.

T3040095

Haaravyö estää potilasta luisumasta tuolilta. Haaravyön
materiaalina on polyuretaanipinnoitettu kangas, joka on
miellyttävän tuntuinen. Vyön pehmusteena on vaahtomuovi ja koko vyö on helppo puhdistaa. Haaravyössä
on pikalukitus ja sitä on helppo ja mukava käyttää. Molemmat kiinnitysnauhat ovat 2,3 metriä pitkiä, joten vyötä
pystyy käyttämään monipuolisesti.
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Haaravyö

Pyörätuolin turvavyö
N3040160

Monikäyttöinen turvavyö pyörätuoliin tai mihin tahansa
istuimeen. Säädettävä pituus max. 180 cm ja leveys 5
cm. Autoista tutun mallinen, turvallinen ja kestävä metallilukko.

Pyörätuolivyö turvalukolla
N3040162

Pyörätuolivyö turvalukolla edellyttää erityisen turvalukituksen painamista esim. kuulakärkikynällä, jotta lukko
aukeaa. Järeä, metallinen lukko on kestävä. Pituus 180
cm ja leveys 5 cm. Kiinnitetään pyörätuolin runkoputkien
ympärille kuvassa olevan lukitussoljen avulla.

Pyörätuolien varusteet
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Gel istuintyyny
Gel istuintyyny on laadukkain muotoiltu tyynymme. Pohja on
valmistettu viscoelastisesta vaahdosta ja suurimman pintapaineen alaiset osat eri pehmeysluokan polyrutaanigeelistä.
Pehmeä etuosa muotoutuu hyvin jalan mukaan ja takaa
istumamukavuuden sekä estää liukumisen eteenpäin. Tyyny
toimitetaan parhaalla kohokuviodulla puuvillapäällisellä joka
hengittää eikä hiosta. Päällinen on varustettu kitkapohjalla
kantokahvalla ja vetoketjulla jotta se on helppo irrottaa pesua
varten. Konepesu on sallittu.
41x41x7,5 cm
43x43x6 cm
45x45x6 cm

Visco istuintyyny
H3040010

H3040020
H3040021
H3040022

Muotoiltu Viscotyyny on valmistettu joustavasta muistivaahdosta. Anatominen muotoilu jossa on korotetut sivuosat. Muotoilu varmistaa istuinmukavuuden ja tukevuuden istuessa. Tyyny
voidaan toimittaa PU tai kohokuviodulla puuvillapäällisellä
joka hengittää eikä hiosta. Päällinen on varustettu kitkapohjalla kahvalla ja vetoketjulla jotta se on helppo irrottaa pesua
varten. Konepesun kestävä. Varastokoot 43x43x6 cm ja
45x45x6 cm. Kysy muita kokoja asiakaspalvelustamme.
41 x 41 x 7 cm
43 x 43 x 6 cm
45 x 45 x 6 cm

Pyörätuolityyny
A3040030

Tämä pyörätuolityyny soveltuu myös pehmusteeksi moneen
muuhun käyttöön. Sen syvys on 42 cm ja leveys 41, 44 tai
50 cm. Pehmusteosa on korkealaatuista vaahtomuovia ja
päällyste on hengittävää ja repimislujaa kangasta. Päälyste
voidaan pestä 90 asteen konepesussa ja siinä on vetoketju
sekä kiinnitysnauhat. Jatkuvaan käyttöön suosittelemme Visco tai Gel istuintyynyjämme.
41 x 42 x 5 cm		
44 x 42 x 5 cm		
50 x 42 x 5 cm		
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N1570146
N1570048
A1030040

S3030150

Tuplapotku on markkinoiden laadukkain potkupyörä. Se
on valmistettu Suomessa ja suunniteltu ympärivuotiseen
käyttöön. Isojen pyörien ansiosta potkupyörä kulkee
kevyesti. Säilytyskori on tilava ja sinne on helppoa laittaa
esim. kauppaostokset. Työntökahvojen välissä on mukava, pehmustettu penkki, jonka päällä on hyvä levähtää.
Työntökahvat on säädettävissä 85-103 cm korkeuteen ja
niissä on tukevat jarrut, jotka toimivat pysähtyessä myös
käsijarruna. Pyörän käyttö myös sisätiloissa on mahdollista, sillä halkaisijaltaan 31 cm renkaista ei jää jälkiä
lattiaan. Tuplapotku mahtuu useimpiin hissimalleihin, sillä
se on vain 61 cm leveä ja malllista riippuen 110 cm tai
126 cm pitkä. Laatutuotteella on 3 vuoden takuu muille
kuin kulutusosille (esim. renkaat ja vaijerit).
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Potkupyörä Tuplapotku

Ulkorollaattori Dietz Taima XC
D3060099

Ulkorollaattori Taima XC on nimensä mukaan tarkoitettu
ulkokäyttöön. Tärkein ominaisuus Suomen olosuhteisiin
on 30 cm halkaisijaltaan olevat, leveät ja pistosuojatut
ilmakumirenkaat. Rollaattorin runko on erittäin vankka
ja sen kantokyky on 150 Kg kokonaispainon ollessa
kuitenkin vain 8,2 Kg. Kävelytelineen leveys on 66 cm ja
työntökahvat ovat säädettävissä 85-95 cm korkeuteen.
Rollaattori voidaan kasata 29 cm leveäksi kuljetusta tai
säilytystä varten. Rollaattorin vakiovarusteisiin kuuluu
kävelykeppipidike ja ostoskassi. Lisävarusteena on saatavana pehmustettu selkänoja ja kannellinen säilytyslaukku. Tuotteella on 2 vuoden takuu.
Leveä selkänoja		
Kapea selkänoja		
Säilytyslaukku		

D3030130
D3030120
D3030110

Rollaattori Dietz Taima M GT
D3030060

Taima M GT on tämän vuoden malli ja kehitelty versio
aiemmasta saksalaisen Dietzin Taima M rollaattorista.
Se on yksi markkinoiden keveimpiä rollaattoreja painaen
vain 5,5 Kg. Rollaattori on myös helppo kasata penkistä
nostamalla, jolloin se on vain 23 cm leveä. Kokonaisleveys on 63 cm, istumakorkeus 59 cm ja korkeussäätö
ergonomisille käsikahvoille on 79-95 cm. Rollaattori on
pienestä painosta huolimatta mitoitettu 150 Kg käyttäjäpainon mukaan ja alumiinirungolla on 5 vuoden ja
muilla osilla 2 vuoden takuu. Hintaan sisältyy heijastimet
edessä ja sivuilla, tavarakassi, keppiteline ja selkänoja.
Väri hienostunut metallihohtovihreä.

Pyörätuolien varusteet
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Rollaattori Dietz Taima S GT
D3030050

Taima S GT on tämän vuoden malli ja kooltaan pienempi
versio Taima M GT rollaattorista. Se on erittäin laadukas ja
yksi markkinoiden keveimpiä rollaattoreja painaen vain 5,3
Kg. Rollaattori on myös helppo kasata penkistä nostamalla,
jolloin se on vain 23 cm leveä. Nämä ominaisuudet tekevät
siitä helpon siirrellä raitiovaunussa ja bussissa tai kuljettaa
henkilöautossa etu- ja takapenkin välissä. Kokonaisleveys
on vain 58, istumakorkeus alennettu 51 cm ja korkeussäätö
ergonomisille käsikahvoille on 76-86 cm . Rollaattori on
pienestä painosta huolimatta mitoitettu 150 Kg käyttäjäpainon mukaan ja alumiinirungolla on 5 vuoden ja muilla
osilla 2 vuoden takuu. Hintaan sisältyy heijastimet edessä
ja sivuilla, tavarakassi, keppiteline ja selkänoja. Väri hienostunut metallihohtoruskea.

Rollaattori Dietz Taima
D3030045

Tässä rollaattorissa yhdistyy kaikki tarvittavat ominaisuudet
järkevään valintaan: Keveys, hinta ja laatu! Rollaattori painaa vain 6,6 Kg ja silti sen maksimikuorma on 150 Kg. Se on
helppo kasata vain 23 cm leveäksi ja nostaa autoon, junaan
tai raitiovaunuun. Kokonaisleveys on 63 cm. Rollaatorin
ristikkorunko on erittäin tukeva ja kestävä 5 vuoden takuulla.
Perusvarusteisiin kuuluu ostoskassi ja keppiteline. Selkätuki
on saatavana lisävarusteena. Värinä upea metallihohtoinen
Mercedeksen ruskea. Kädensijojen säätö 78-95 cm. Istuinkorkeus 59 cm. Istuinleveys 45 cm.

Rollaattori Mauno
H3030023

Kävelyteline Mauno on Suomen suosituin kävelyteline.
Sen tinkimätön laatu ja toimintavarmuus on tehnyt siitä
käyttäjien pitkäikäisen suosikin. Mauno rollaattori on vain 55
cm leveä jonka ansiosta se kulkee sisätiloissa näppärästi.
Rollaattori on helppo kasata pienempään tilaan joten se on
helppo myös varastoida. Maunossa on ergonomiset kiristinruuvit työntöaisojen portaattomaan korkeuden säätöön.
Mauno on varustettu myös tukevalla kiinteällä korilla jossa
tavarat kulkevat helposti mukana. Runko puleverimaalattua
terästä.
Punainen		A3350060
Mattamusta		 A3350070
Yönsininen		 N1060170
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H3030030

Myydyin rollaattorimallimme täyttää vaativimmatkin toiveet edulliseen hintaan sekä ulko- että sisäkäytössä. Pyörät ovat nyt kaikki
halkaisijaltaan suurennettu 20 cm kokoisiksi ja kasausmekanismiin on tullut ruuvin sijaan pikalukko (katso kuva). Se on helppo
taitella nostamalla istuinkahvasta säilytysasentoon ja painaa
alumiinirunkonsa ansiosta vain 7,8 Kg. Rollaattori soveltuu erinomaisesti käyttäjille, jotka matkustavat taksilla, bussilla tai junalla,
sillä se voidaan kasata erittäin pieneen tilaan (kuva3). Uudessa
mallissa on edelleen täydellinen vasrustevalikoma perushintaan :
Edessä on monitoiminen, irroitettava olkalaukku ja leveä pehmustettu selkänoja sekä sivulla kävelykeppiteline. Rollaattorissa on
säädettävät kahvat korkeuteen 80-93cm painettavalla pikalukolla. Istumakorkeus on normaali 55 cm ja kokonaisleveys 62 cm.
Suurin sallittu käyttäjän paino on 120 Kg. Värit sininen ja hopea.
2 vuoden takuu.
Sininen		
H3030030
Hopea		
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Rollaattori XTRA

H3030031

Rollaattori Dietz Fakto
D3030025

Laadukas apuvälinekeskusten hyväksymän saksalaisen Dietz
Rehan yleisrollaattori edulliseen hintaan. Ulkonäkö on tyylikäs
ja maalaus korkeatasoinen ja hyvin säätä kestävä, Pyörät ovat
leveät ulkökäyttöön 200x50 mm umpikumia. Jarru ja työntökahvat
ovat ergonomista mallia ja kaikkia varaosia saa monen vuodenkin
päästä (katso kuva). Rollaattori on vaakasuunnassa kasattava ja
siinä on 19x41 cm istuin, tarjotin, irrotettava metallikori ja kävelykeppiteline vakiovarusteena. Pulverimaalattu harmaa runko on
vakaa ja paino vain 8,9 Kg). Työntökahvojen suunta ja korkeus
on vapaasti säädettävissä 81-95 cm korkeudelle. Rollaattorin
istuinkorkeus on 59,5 cm ja kokonaisleveys vain 58 cm, joten se
soveltuu hyvin käytettäväksi myös vanhempien talojen sisätiloissa. Kävelytelineen maksimi käyttäjäpaino on 130 Kg. Tuotteella
on 2 vuoden täystakuu.

Monitoimirollaattori
N3030110

Monitoimirollattori on tarkoitettu aktiiviseen liikkumiseen. Pidemmällekin matkalle voi lähteä huoletta sillä monitoimikävelytelineen
etuna on sen muuteltavuus. Matkalla voi kävelytelineen helposti
kääntää kelattavaksi pyörätuoliksi. Monitoimikävelytelineessä
on vakiovarusteena korkeussäädettävä selkänoja. Suuret, ilmatäytteiset takarenkaat soveltuvat hyvin myös maastoon.
Saatavana myös umpi- tai maastorenkailla varustettuna. Jalkalautoja voi säätää haluttuun korkeuteen. Kävelytelineessä on
korkeussäätö ja kokoontaitto onnistuu ilman työkaluja. Takarenkaat irtoavat pikalukituksella, jolloin teline on helppo ottaa mukaan. Takuu 1 vuosi kaikille osille.
Vihreä		
Oranssi		
Mattamusta

R2520010
A2030140
G3580060

Rollaattorit ja kärryt
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Sisärollaattori Premium
V3060035

Yksi markkinoiden parhaita rollaattoreja sisäkäyttöön, koska
se on kevyt (6,2 Kg) ja todella ketterä työntää ja käännellä
pienissä tiloissa. Leveys vain 57 cm ja pituus 60 cm, minkä
vuoksi sopii käytettäväksi myös vanhoissa, kapeaovisissa
asunnoissa. Vakiovarusteena tavarakori ja irtoava tarjotin. Koko rollaattorin levyinen työntöaisa on sisärollatorin
tärkeimpiä ominaisuuksia. Helppokäyttöinen yhden käden
jarrutanko. Seisontajarru lukittuu jarruaisaa painamalla. Menee säilytysasentoon helposti vivusta painamalla. Työntöaisan säätö 87-105 cm korkeudelle. Pyörien halkaisija 20 cm.
Suurin sallittu käyttäjän paino 100 Kg. Väri metallihohtosininen tai musta. Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Mattamusta
Sininen		

V3060035
V3060036

Ostosrollaattori
H3030040

Tämä nelipyöräinen ostosrollaattori on kevyt ja helppo
kasata kuljetuskuntoon. Pitkän vaakakahvansa ansiosta
siihen on hyvä nojata ja työntää myös yhdellä kädellä.
Tarvittaessa voi levähtää penkin päällä pyörien helpon
lukituksen jälkeen. Rollaattorissa on 20 litrainen ja 20
Kg kantava säilytyslaukku sekä kaksi sivu- ja etutaskua.
Kahvakorkeus on säädettävissä 92-100 cm ja istumakorkeus on 58 cm. Kokonaisleveys on 59 cm. Koko on
kasattuna 93x59x41 cm. Paino vain 8,5 Kg. Suurin sallittu käyttäjän paino on 120 Kg.

Ostoskärry kuusipyöräinen
H3030010

Kuusipyöräinen ostoskärry on suunniteltu erityisesti
porrasnousun helpottamiseksi. Pyörät kiipeävät portaita
helposti ja pienellä voimalla. Ison säilytystilan lisäksi kärryissä on taskut esim. sateenvarjolle sekä toinen tasku
muille pientarvikkeille. Vahva runko jonka kantavuus 40
Kg. Varastovärit punainen ja musta.
Musta		
Punainen
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H3030009
H3030010

S3060090

Ostoskärry Design on muodikkailla kuoseilla varustettu ja
laadukas ostoskärry. Se on 95 cm korkea ja 36,6 cm leveä,
joten sitä on helppo kuljettaa. Kärry painaa vain 2,5 Kg ja
siinä on tilavuudeltaan 40 litran vetävä kassiosa. Kassi on
lämpöeristetty, joten elintarvikkeesi pysyy kylmänä kesällä
ja paleltumatta talvella. Kärry on helppo taittaa säilytysasentoon, jolloin se vie vain 10 cm tilaa. Ostoskärryssä on myös
vetoketjutasku esimerkiksi rahapussin säilytystä varten.
Läppä kiinnittyy helposti tarranauhalla ja tarvittaessa suuaukon saa kiinni kahdella nepparilla.
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Ostoskärry Design

Mustavalkea		 S3030085
Punaharmaa		 S3030086
Punainen pilkuilla		
S3030087
Ruskeakeltainen		
S3030088
Sininen			S3030089

Kasattava kävelyteline
N3030080

Tämä kävelyteline on kevyt ja vahvarunkoinen. Sen
kasaaminen kuljetusta tai varastointia varten on erittäin
helppoa vapautinkahvojen johdosta. Soveltuu erityisen
hyvin esimerkiksi reumasairaille tai käyttäjille joiden
sorminäppäryys on heikentynyt. Kahvakorkeuden säätö
jousitappien avulla 78 - 96 cm. Leveys 48 cm. Paino
alumiinirungon vuoksi vain 2,8 Kg! Saatavana myös
ainutlaatuinen malli kangaspenkillä joka on helppo ottaa
käyttöön nostamalla penkki paikalleen pidikkeistään.
Ilman penkkiä
Penkillä		

H3030080
H3030081

Kaksipyöräinen kävelytuki
H3030050

Kaksipyöräinen kävelyteline on taitettavissa kuljetusta tai
säilytystä varten helposti kasaan. Se on varustettu anatomisilla kahvoilla ja pehmustetulla penkillä. Alumiinirunkonsa ansioista se painaa vain 5 Kg. Takaputkissa on kumitulpat jarruttamassa. Kahvakorkeus on säädettävissä
67 ja 95 cm välillä. Istuinkorkeus on
55 cm ja leveys 54 cm.

Rollaattorit ja kärryt

98

LIIKKUMINEN JA SIIRTO

Laukkuramppi
Pyörätuolin koottava laukkuramppi helpottaa käyntiä taloon tai autoon ja se soveltuu käytettäväksi rollaattoreille,
pyörätuoleille sekä sähköpyörätuoleille. Sen kantavuus
on 272 Kg ja se on helposti taiteltavissa kantoasentoon.
Mitat ovat avattuna 740x1220 mm ja pakattuna vain
360x630 mm. 1830 pitkän rampin avattuna 740x1830
mm ja pakattuna vain 360x913 mm. Isomman pyörätuolirampin kokonaispaino on 16 Kg ja pienemmän 10,2
Kg. Ulkopinta on pinnoitettu kitkamateriaalilla ja ramppi
soveltuu käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa. Suurin
sallittu kuorma on 272 Kg.
740x1220 mm		
740x1830 mm		

A3070010
A3070011

Pyörätuoliramppi
Kevyt alumiininen pyörätuoliramppi soveltuu parhaiten
pyörätuolien sähköpyörätuolien ja rollaattoreiden siirtoon
autoon tai kiinteistöihin. Molemmat kaksiosaiset rampit
ovat ruostumattomia, helposti kasattavissa ja varustettu
helppokäyttöisellä kantokassilla. Rampeissa on ylä- sekä
alapäässä käyttöä helpottava kitkapinnoitettu alumiinihuuli. Rampin pinta on myös pinnoitettu kitkamateriaalilla
ja niiden yhteiskantavuus on 180 Kg. Pituus käytössä
1830 mm, kasattuna 985 mm ja 1220 mm, 750 mm kasattuna, joten rampit mahtuvat kasattuna hyvin pienenkin
auton takakonttiin
1220 mm		
1830 mm		

A3070019
A3070020

Salkkuramppi
A3070012
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Rollaattorit ja kärryt

Salkkuramppi on kevyt kantaa ja mahtuu pieneen tilaan.
Ramppi 61 cm pitkä ja 74 cm leveä. Kasattuna laukkuramppi on vain 37 cm korkea ja siinä on kantoa helpottava kahva sekä turvareunat. Ramppi on valmistettu alumiinista ja teräsosat ovat ruostumattomia. Se soveltuu alle
20 cm portaiden ylitykseen ja noin 10 cm ilman avustajaa. Ramppi painaa vain 7,4 Kg ja sen kantavuus on 270
Kg. Rampppi on edullinen vaihtoehto myös kiinteään
asennukseen.

Kumiramppi soveltuu useimpiin oviaukkoihin ja on
tarpeeksi leveä sekä pyörätuoleille että rollaattoreille. Se
on helppo kiinnittää pohjassa olevan liimateipin ansiosta
paikalleen ja tarvittaessa irrotettavissa vahingoittamatta
lattiapintoja. Liimakiinnityksen ansoista myös poraaminen on tarpeetonta esim pesutiloissa. Pinta on uritettu
pidon lisäämiseksi ja valmistusmateriaalina on tyylikäs,
vaaleanharmaa kumi. Toimitusajalla saatavana myös
muita korkeuksia ja ramppi on tarvittaessa muotoiltavissa
mattopuukolla leikaamalla.
10x100x700 mm		
16x150x700 mm		
24x150x700 mm		

LIIKKUMINEN JA SIIRTO

Kumiramppi liimateipillä

M3070120
M3070140
M3070160

Rullaramppi
H3030060

Rullaramppi on pyörätuoliramppi joka on helppo kuljettaa
mukana tai asentaa pysyvämmin . Paino 7,4 Kg ja kantavuus 300 Kg. Rampin leveys on 76cm ja pituus 90 cm.
Mukana kankainen säilytyspussi.

Siirtovyö
N3030080

Siirtovyöstä käytetään myös nimitystä nosto- tai talutusvyö. Siirtovyötä käyttämällä hoitajan selän ja alaraajojen kuormitus vähenee. Siirron turvallisuus paranee
oleellisesti vyötä käyttämällä. Valikoimissamme on kolmea kokoa siirtovyötä, jotka ovat ergonomisesti muotoiltuja. Nostovyössä on topatut kahvat molempiin suuntiin
ja helposti käytettävä, vahva pikalukko. Siirtovyössämme
on poikkeuksellinen kitkakangas fleece päällystetyssä
sisäosassa, mikä auttaa vyötä pysymään paikoillaan. Talutusvyö voidaan pestä pesukoneessa lukko kiinni. Mittaa
käyttäjän vyötäron ympärys ja valitse sopiva koko: Pieni
on 51-79 cm, keskikoko 78-112 cm ja iso 109-142 cm.
Pieni		
Keskikoko
Iso		

R1550020
R1550025
R1550030

Rampit ja luiskat
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Liukulauta
V3060020

Liukulauta soveltuu siirtymisen helpottamiseen esim.
pyörätuolista autoon, sänkyyn tai kylpyyn. Valmistettu
tukevasta ja liukkaasta muovista. Mitat 71x21cm. Paino
0,9 Kg. Suurin sallittu käyttäjän paino on 115 Kg.

Siirtolauta
I3060025

Pinnoitetusta lasikuidusta valmistettu siirtymälauta on
monikäyttöinen apuväline potilaan siirtoon esimerkiksi
pyörätuolista vuoteeseen tai wc-istuimelle. Siirtolauta
on 77 cm pitkä ja 32,5 cm leveä sekä ainoastaan neljä
millimetriä paksu. Käden otereikä ja kaksi koloa laudan
reunassa pitävä sen hyvin paikoillaan ja kaareva muoto
antaa lisää tilaa käyttäjälle esim. pyörätuolin käsinojan
ohi siirryttäessä. Liukulauta on helppo kuljettaa mukana
ja siirrellä, sillä se painaa vain 1,25 Kg. Suurin sallitttu
käyttäjäpaino on 150 Kg.

Kääntötyyny
V3060030
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Rampit ja luiskat

Edullinen ja kevyt tyyny mahdollistaa helpon kääntymisen missä tahansa. Se auttaa käyttäjää esim. autossa
tai sängyssä rasittamatta selkää. Kääntötyynyssä on kitkapohja ja mukava topattu päällinen. Halkaisija 440 mm.
Paino 330 grammaa.

A3060032

Tämä vain 1,2 kilon painoinen kääntölauta pyörii herkästi
laakeroituna molempiin suuntiin. Lauta helpottaa henkilösiirtoja tuolista sänkyyn, autoon tai autosta rasittamatta
selkää. Jäykän kääntölaudan molemmat pinnat on kumitettu. Laudan halkaisija on 41 cm ja se on kaksi senttiä
paksu. Suurin sallittu käyttäjän paino on 125 Kg.

LIIKKUMINEN JA SIIRTO

Kääntölauta

Tartuntapihti
Tartuntapihdit ovat hyvä apuväline ihmisille, jolla on
vaikeuksia tarttua tavaroihin esimerkiksi selkävaivojen tai
nivelongelmien johdosta. Tarttumiseen tarvitaan erittäin
vähän voimaa ja pihtien kärki on magneettinen pienien
metallisten esineiden nostoa varten. Tartuntapihdin pää
on käännettävissä eri asentoon. Pituus 66 cm.
66 cm pitkä		
81 cm pitkä		

V4520020
V4520030

Tartuntapihti 74 cm
N4520080

Uusin tartuntapihtimme joka on kevyt mutta vahvarakenteinen. Molemmat normaalia pidemmät leuat liikkuvat
samanaikaisesti. Korkeakitkaisella kumilla pinnoitettujen
leukojen suunta on lisäksi pyöritettävissä mihin tahansa
asentoon kahvaan nähden mikä helpottaa monia käyttäjiä joiden ranteet ovat jäykät tai kivuliaat. Pihdeissä on
päässä koukku sekä magneetti monien erilaisten tavaroiden nostoon. Varressa oleva pidike mahdollistaa
pihtien helpon kuljetuksen esim. rollaattorin tai kävelytelineen runkoputkeenkiinnitettynä.

Siirtoapuvälineet
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Tartuntapihti 87 cm
S4520090

Markkinoiden pisimmät tartuntapihdit ovat hyvä apuväline
ihmisille, joilla on vaikeuksia tarttua tavaroihin esimerkiksi
selkävaivojen tai nivelongelmien johdosta. Tarttumiseen
tarvitaan erittäin vähän voimaa ja pihdit ovat magneettiset pienien metallisten esineiden nostoa varten. Tartuntaleuat ovat kierrettävissä eri asentoon. Pituus 87 cm.

Taitettava tartuntapihti
H4520060

Kevyt, mutta vankkarakenteinen tarttumapihti. Soveltuu
hyvin matkakäyttöön, koska on helposti taitettavissa keskeltä. Hammastettu ja kumioitu otepinta, jonka päässä
on vahva magneetti pienien metallitavaroiden nostoon.
Pituus 53 cm ja taittuna vain 33 cm. Paino aionastaan 70
grammaa. Elinikäinen takuu!

Yleispihdit Stirex P91BM
S2560153
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Tartunta-apuvälineet

Nämä erittäin kevyet ja ruostumattomasta teräksestä tehdyt pihdit ovat Ruotsalaisvalmisteiset. Ne auttavat esim.
makkarapakettien maitotölkkien tai vaikka vetoketjun
avaamisessa. Soveltuvat moniin tehtäviin heikkokätisille
esim. tavaroiden nostossa. Alun perin suunniteltu kalan
käsittelyyn. Ne soveltuvat sekä oikea että vasenkätisille.
Pihdeissä on 12,5 cm pitkä joustosanka ja kokonaispituus on 17 cm. Konepestävä tai voidaan keittää.

S4520045

Tässä on todelliset yleispihdit useaan eri käyttötarkoitukseen. Tartuntaosa on pinnoitettu erittäin hyväkitkaisella
silikonikumilla. Kahvat aukeavat itsestään joustosangan
ansioista. Kaikki Stirex pihdit sopivat sekä vasen että oikeakätisille. Pihdeillä voit esim. poimia tavaroita kääntää
erilaisia vipuja käsitellä kuumia tai kylmiä tavaroita tai
irottaa sähköpistokkeen turvallisesti.

LIIKKUMINEN JA SIIRTO

Talouspihdit Stirex MT70

Avainpidin
Avainpidin helpottaa avaimien käsittelyä oleellisesti
käyttäjille joilla on lihasheikkoutta tai jäykkyyttä sormissa.
Pitimeen voidaan kiinnittää pysyvästi 3 avainta. Avaimet
saa taitettua kätevästi kahvan sisään.

Kahdelle normaalikokoiselle avaimelle		
Kahdelle avaimelle tai yhdelle Exec -avaimelle
Kolmelle normaalikokoiselle avaimelle		

V4520012
V4520011
V4520010

Yleisavaaja
V4520050

Yleisavaaja on todella monipuolinen apuväline helpottamaan kaikenlaisten nuppien vääntämisessä. Suurin apu
sitä on ihmisille joilla on lihasvoiman puutetta tai reumatismia käsissä. Siinä olevat jousikuormitetut tapit mukautuvat käännettävän nupin muotojen mukaisesti. Ergonominen kahva antaa lisävoimaa esim. lieden ja pesukoneen
säätimien tai hanojen ja lukkojen avaamiseen ja sulkemiseen. Pituus 130 mm ja halkaisija 55 mm. Paino vain alle
100 grammaa.

Tartunta-apuvälineet
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Vastuskuminauha
R3050161

Vastuskuminauha eli jumppanauha on on tehokas kuntotusväline mm. olkanivelen, hartiaseudun ja alaraajojen vahvistamiseksi. Vastusharjoittelu kasvattaa voimaa, tasapainoa,
kestävyyttä, ryhtiä, toimintakykyä, liikkuvuutta sekä notkeutta.
Jumppanauhan leveys on 15 cm ja vastuksia on neljäa eri
tasoa; helppo, keskiraskas, raskas ja erittäin raskas. Hyvin
iäkkäille suosittelemme helppoa tasoa ja muille keskiraskasta tai raskasta fyysisen kunnon tai vamman mukaan. Nauha
on hinnoiteltu metritavarana, jolloin tilaus on helppo tehdä
tarpeen mukaan.
Keltainen kevyt		
Punainen keskiraskas
Vihreä raskas		
Sininen erittäin raskas

S3050910
S3050908
S3050906
S3050912

Poimintapihti Kombi
N4520090

Kombi poimintapihdit ovat kevyet. mutta tukevat pihdit käyttäjille, joiden on vaikea taivuttaa kehoaan tai tavarat ovat
muuten vaikeassa paikassa. Pihtien nokat ovat kumipinnoitettu ja ne pyörivät tarvittaesa eri asentoihin. Kahva on ergonomisesti muotoiltu ja pihdeissä on myös ripustuspidike rollaattoriin tai kävelytelineeseen. Saatavana 66 ja 81 cm pitkänä
Pituus 66 cm		
Pituus 81 cm		

N4520090
N4520092

Turvavyöavustin
A3090010

105

Tartunta-apuvälineet

Turvavyöavustin helpottaa turvavyön kiinnittämistä ilman
kurottamista. Avustin sopii sekä oikealla että vasemmalla
puolella autoa sijaitsevalle turvavyölle. Pysyy asennuksen
jälkeen paikallaan mutta on helposti siirrettävissä toiseen
autoon. Materiaali muovia. Hehkuu pimeässä fluorisoinnin
johdosta

K3050210

Terapiapalloja käytetään tuki- ja ennaltaehkäisevänä
harjoitteluna sekä fysioterapian tukena vamman kuntoutuksessa. Käsiterapiapallon avulla parannat käsivarren,
käden, kämmenen ja sormien lihasvoimaa. Palloja on
kolmea eri kovuutta ja niiden avulla voit vaiheittain parantaa motoriikkaa käsissä. Palloa voidaan käyttää myös
reumapotilaiden kuntoutuksesa. Pallojen koko on 6 x 4,5
cm ja ne on valmistettu miellyttävästä 100 % silikonista.

Punainen kova		
Sininen keskikova
Vihreä pehmeä		

VAPAA-AIKA

Käsiterapiapallo

K3050212
K3050211
K3050210

Hierontapallo
S3050060

Rentouttavassa hierontapallossa on nystyröitä, jotka
vähentävät lihasten kireyttä, kun palloa rullataan lihasta
vasten. Se edesauttaa myös pintaverenkiertoa ja vapauttaa elimistön kuona-aineita. Siilipallolla voidaan hieroa
esim. käsivarsia ja jalkapohjia, joiden hermot ja lihakset kaipaavat rentoutusta. Varastoitavuen pallojen halkaisijat ovat 6 ja 9 cm, joista 6 cm mahtuu hyvin käteen ja 9
cm sopii isompien lihasten rullaamiseen. Kysy tarvittaessa myös muita kokoja.
6cm		
9cm		

S3050060
S3050061

Polkulaite säädettävällä vastuksella
A3050265

Polkulaite parantaa lihasvoimaan ja verenkiertoa sekä käsissä että jaloissa. Polkuvastus on helppo muuttaa siipimutterin avulla ja digitaalisesta näytöstä voi seurata kaloreita,
aikaa ja polkumäärää sekä nopeutta. Restoraattorin jalat
voidaan taittaa, jolloin se on voidaan säilyttää pienemmässä
tilassa. Polkulaite painaa vain 2,5 kiloa ja sen mitat ovat
50x38x24 cm. Näyttölaitteen patteri (AG13) sisältyy toimitukseen. Käyttäjän suurin sallittu paino on 115 Kg. Tuote on heti
käyttövalmis

Liikunta ja hyvinvointi
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Minikuntopyörä
A3050255

Minikuntopyörä lihasvoimaan ja verenkiertoa sekä käsissä
että jaloissa. Polkuvastus on helppo muuttaa siipimutterin avulla. Restoraattorin jalat voidaan taittaa jolloin se on
voidaan säilyttää pienemmässä tilassa. Polkulaite painaa vain
2,15 kiloa ja sen mitat ovat 50x40x29 cm. Käyttäjän suurin
sallittu paino on 115 Kg. Tuote on heti käyttövalmis.

Kumimatto polkulaitteelle
Kumimatto restoraattorille pitää polkulaitteen paikoillaan. 3
mm aitoa SBR kumia rihlakuviolla. 60 x 80 cm MSD polkulaitteille ja 45x60 cm minikuntopyörälle ja polkulaitteelle säädettävällä vastuksella. Polje restoraattoria tarpeeksi korkealta
penkiltä ja käytä tätä kumimattoa tai fyysistä estettä, niin
pyörä pysyy hyvin paikoillaan.
40 x 50 cm
60 x 80 cm

S3050134
S3050135

Polkulaite Restoraattori
C3050240
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Polkulaite eli restoraattori soveltuu hyvin kuntoutukseen ja
kunnon ylläpitoon kotona. Laite parantaa verenkiertoa ja lihasvoimaa sekä nivelien liikeratoja. Sitä voidaan käyttää istualtaan tai makuulla jalkojen harjoittamiseen sekä pöydän päällä
käsiharjoitteisiin. Laiteessa ei ole polkuvastusta vaan 10 eri
harjoitusnopeutta pyöritysliikkeelle sähkömoottorin avulla.
Pienen kokonsa ansioista restoraattori on helppo säilyttää ja
ottaa käyttöön. Polkulaitetta ohjataan digitaalisella kaukosäätimellä ja näytössä on nähtävillä kierros- ja kalorilaskuri sekä
harjoituksen ajanotto. Paino 5 Kg. Mitat 28x30x47 cm.

S3050124

MSD 3 restoraattori eli polkulaite soveltuu sekä sekä käsien
että jalkojen verenkierron, lihasvoiman ja liikkuvuuden
parantamiseen. Laitteessa on valittavissa sähkömoottorila avustava pyöritysliike 10 eri nopeudella sekä kuntopyörämäisesti jarruttava ja eri voimille säädettävä magneettivastus. Tässä, parhaassa mallissa on vakiona tarrahihnoilla
säädettävät kourupolkimet, jotka ovat yksi tärkeimmistä
ominaisuuksista käytettäessä laitetta. Lisäksi toimitukseen
kuuluu pehmustetut käsikahvat sekä liukuestematto, joka
auttaa laitetta pysymään paikoillaan. Tuotteessa on helposti
käytettävä sähköinen käsiohjain, jonka digitaalinäytöltä näet
harjoitusajan, polkunopeuden, kierroslukumäärän ja kalorien
kulutuksen. Myös ajastintoiminto (maks. 15 min) on käytettävissä. Laite on erittäin hiljainen käyntiääneltään. Takuu 1
vuosi.

VAPAA-AIKA

Polkulaite MSD 3

Polkulaite MSD 1
S3050122

MSD 1 on magneettisesti, hiljaisesti ja tasaisesti pyörimistä vastustava polkulaite. Se soveltuu sekä käsien
että jalkojen kotikuntouttamiseen. Se parantaa verenkiertoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Toimitukseen kuuluvat myös pehmustetut käsikahvat sekä liukuestematto,
joka auttaa laitetta pysymään paikoillaan. Tuotteessa on
helposti käytettävä sähköinen käsiohjain, jonka digitaalinäytöltä näet harjoitusajan, polkunopeuden, kierroslukumäärän ja kalorien kulutuksen. Myös ajastintoiminto
(maks. 15 min) on käytettävissä. Laiteen pituus on 50
cm, leveys 46 cm ja korkeus 38 cm painon ollessa 9
Kg. Takuu 1 vuosi.

Remmipolkimet
S3050190

Remmikiinnitteiset polkimet, jossa tuki koko jalkapohjalle
ja kantapään taakse. Mahdollistavat tehokkaamman harjoittelun kaikilla sähkökäyttöisillä polkulaitteillamme. Tarrakiinnitteinen remmisäätö sekä jalkapöydän, että nilkan
kohdalla. Kiinnitetään normaalilla 9/16 x 20mm kierteellä
poljinkampeen.

Liikunta ja hyvinvointi
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Henkilövaaka Retro
B3050180

Tukeva henkilövaaka joka ei tarvitse paristoja. Selkeä
mekaaninen viisarinäyttö. Kumitassut ja luistamaton pinta. Mittausalue 0-130 Kg. Tarkkuus 1kg. Mitat 43x34x55
cm. Väri valkoinen.

Unimaski
A4020023

Unimaski helpottaa unen saantia matkoilla päivän valossa tai lentokoneessa. Silmälappu on valmistettu miellyttävästä kankaasta ja helppo käyttää kuminauhakiinnityksen ansiosta. Väri musta.

Puutarhajakkara
A3050250
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Liikunta ja hyvinvointi

Puutarhajakkara on monikäyttöinen apuväline joka on
helppo koota säilytysasentoon. Sitä voidaan käyttää
normaalisti jakkarana tai polvien alla tehdessäsi puutarhatöitä. Jakkarassa on 22 millimetriä paksu pehmuste ja
vahva pulverimaalattu runko. Jakkaralta on helppo nousta jalkojen avustaessa nousua käsitukina. Suurin sallittu
käyttäjän paino on 110 Kg. Istuinosan koko 14 x 41 cm.
Korkeus istuma-asennossa 42 cm ja jalkojen välinen
etäisyys 54 cm. Paino 3 kg.

V4060047

Langanpujotin tekee langan laittamisesta neulan silmään
helppoa. Aseta neula laitteeseen ja lanka laitteen päälle.
Lanka on neulan silmässä nappia painamalla! Todellinen
apu useille meistä. Katso video laitteen käytöstä tästä
linkistä

VAPAA-AIKA

Langan pujotin

Helpponeula
V4060035

Helpponeulaan on langan laittaminen vaivatonta. Tässä
neulassa on halkaistu pää ja lanka vedetään reikään helposti neulaa samalla paikallaan pitäen. Pakkaus sisältää
2 sarjaa 12 kpl neulasettejä. Neulan pituudet 42, 38 ja 36
mm

Paksunnossetti
V4060045

Paksunnossetti kahvoihin tai erilaisiin varsiin. Soveltuu esim. kynälle hammasharjalle tai ruokailuvälineille.
Paksunnos on pehmeää materiaalia ja siitä saa luistamattoman otteen. Setti sisältää 8 kpl 12 senttimetriä
pitkiä paksunnoksia ja niiden sisäreiät ovat 3 kpl 7 mm,
3 kpl 10 mm ja 2 kpl 20 mm. Ulkohalkaisijat ovat 25, 28
ja 30 millimetriä. Paksunnos voidaan leikata saksilla tai
veitsellä halutun mittaiseksi.

Askartelu
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Kynäpaksunnos pyöreä
V4060040

Kynän paksunnos auttaa kynän käsittelyssä käyttäjiä
joilla on heikot sormet tai esimerkiksi reuman aiheuttamia
muutoksia nivelissä. Pyöreä kynän paksunnos lyijy- ja
kuulakärkikynille. Venyvä sisäreikä 7 mm. Pakkaus
sisältää 5 kpl paksunnoksia.

Lukuteline pöydälle
S4020072

Lukuteline pöydälle helpottaa lukemista. koska kirjan
sivut pysyvät auki ja hyvässä kulmassa. Kirjateline
voidaan säätää kolmeen eri kulmaan ja se on kuljetusasennossa vain 2 cm paksu. Teline on kevyt ja valmistettu muovista. Sen koko on 34x24 cm ja varastoväri on
tumman punainen.

Sivusuurennuslasi LED valolla
V4020120
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Askartelu

Markkinoiden käytännöllisin sivusuurennuslasi kirkkailla LED valoilla. Voidaan käyttää kaulassa ripustettuna
kädessä tai 100 mm korkeilla jaloilla. Jalat avattavissa
saranoilla jolloin lukuetäisyys säilyy vakioina eikä lasia
tarvitse pitää kädessä. Soveltuu myös hyvin esim. ompelutöihin ripustinnarun avulla. Kolminkertainen suurennus
ja neljä voimakasta LED valoa kytkimellä. Lasin koko A4
= 27,5x19,5 cm. Paino 300 grammaa. Valo toimii kahdella
AAA paristolla.

A4020030

A4 kokoinen sivusuurennuslasi soveltuu erinomaisesti koko sivujen lukemiseen esim. kartoissa kirjoissa tai
sanomalehdissä. Valmistettu kevyestä muovista jota
kehystää PCV muovinen reuna. Kaksinkertainen suurennus. Paino vain 82 grammaa.

VAPAA-AIKA

Sivusuurennuslasi

Ripustinsuurennuslasi
K4020110

Ripustinsuurennuslasi on erinomainen apuväline esimerkiksi ompeluun ja virkkaustöihin, ristikon täyttöön
sekä lukemiseen. Tämän suurennuslasin käyttö ei rasita
niskaa eikä käsiä säädettävän ripustinnarun ja kitkajalkojen johdosta. Voidaan käyttää myös kädessä pitäen.
100 mm linssillä varustettu lasi on valmistettu iskunkestävästä akryylistä. Suurennuskerroin on 2,5 ja paino
vain 173 grammaa.

LED suurennuslasi
A4020090

Suurennuslasissa on 6 LED valoa pimeässä tai
hämärässä tapahtuvaa käyttöä varten. Kaksi eri valon
kirkkautta säädettävissä käyttökytkimestä. Lasissa on
kuusinkertainen suurennus ja hyvä optiikka. Valo toimii
kahdella AAA paristolla ja sen linssin halkaisija on 65
mm. Käsisuurennuslasi painaa paristojen kanssa vain
117 grammaa. Väri hopea.

Lukeminen
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Suurennuslasi kahvalla
V4060052

Kahvallinen suurennuslasi on valmistettu särkymättömästä muovista. Siinä on isolla alueella kaksinkertainen suurennus ja kahvan juuressa kolminkertainen
suurennus. Paino vain 67 grammaa. Mitat 19x9x5,5 cm.

Käsisuurennuslasi valolla
A4020020

Käsisuurennuslasi on kätevän kokoinen yhdellä valolla
varustettu apuväline. Soveltuu käytettäväksi kaikkialla
missä valo on rajallinen. Suurennuslasi toimii ainoastaan
yhdellä nappiparistoilla (CR2016). Halkaisija 65 mm ja
pituus 150 mm.

Suurennuslasi
A4020040

113

Lukeminen

Kevyt 65 mm perussuurennuslasi, jossa on muovinen kehys ja viisinkertainen suurennus. Soveltuu käytettäväksi
kotona toimistossa tai työpajassa. Paino 136 grammaa.

A4080075

Taskusuurennuslasi mahtuu vaikka rahapussiin. Tämän
suurennuslasin mitat ovat vain 88x55x10 mm. Suurennuslasissa on 3 ja 6-kertainen suurennusosa. Siinä on
myös LED valo, joka saa virtansa kahdesta nappiparistosta. Hinta sisältää myös säilytyskotelon.

VAPAA-AIKA

Taskusuurennuslasi

Suurennuslasiviivain
V4060050

Suurennuslasiviivain on erinomainen apu heikkonäköisille. Aseta viivain tekstin päälle ja pystyt helposti lukemaan rivin kerrallaan. Mitta-asteikot sekä sentteinä että
tuumina. Kaksinkertainen suurennus. Pituus 20 cm.

Pelikorttisekoittaja
A4080020

Pelikorttisekoittaja on tarkoitettu yhden tai kahden korttipakan sekoittamiseen (esim. V4080060, joka ei kuulu
toimitukseen). Soveltuu kaikenlaiseen kortin pelaamiseen
eikä edellytä sorminäppäryyttä. Kannettava laite toimii
neljällä AA paristolla joten se ei tarvitse sähköliitäntää toimiakseen ja on turvallinen käyttää. Korttisekoittaja toimii
start / stop painonapin avulla. Mitat 205x98x95 mm.

Lukeminen
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Kalenterikello
S3550145

Kalenterikello näyttää kuukauden, päivämäärän, viikonpäivän ja kellon ajan selkeästi yhdellä silmäyksellä.
Siinä on suuret 12 mm korkeat kirjaimet ja numerot sekä
selkeä kellotaulu viisareilla. Kielivaihtoehtoina on suomi,
ruotsi ja englanti. Näyttö on valaistu ja sen kirkautta voi
helposti säätää. Kalenterikello voidaan asettaa tasolle
tai kiinnittää seinään. Kalenteri toimii suoraan verkkovirralla pistokkeesta ja siinä on sähkökatkosten varalle
patteri. Kalenteri on ohjelmoitu vuodelle 2050 asti. Kellon
korkeus on 21 cm ja leveys 13 cm. Kalenterikellolla on
yhden vuoden takuu.

Postikori
S4020077

Sinkitystä teräksestä valmistettu postikori ulko-oveen
keräämään postit siististi ja pois lattialta. Kätevä esim,
lemmikin omistajille ja liikuntarajoitteisille. Leveys 29 cm,
korkeus 34 cm ja syvyys 16 cm. Asennetaan ruuveilla
postiluukun eteen. Väri kiiltävä kromi. Ruuvit sisältyvät
toimitukseen.

Isot pelikortit
A4080010
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Pelit

Isot pelikortit on puolitoista kertaa suuremmat kuin normaalit pelikortit ja siksi soveltuvat heikkonäköisille ja ovat
normaaleja kortteja helpompi käsitellä. Pelikortit ovat normaalia paksumpaa laminoitua pahvia. Soveltuu kaikkiin
normaaleihin korttipeleihin. Koko 136x89x24 mm.
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Apukauppa pystyy palvelemaan sinua nopeasti ja joustavasti kaikissa apuvälinetarpeissasi. Toimitusvalikoimassamme on yli 30000 tuotetta 35 eri
toimittajalta. Tässä luettelossa on esitelty 700
varastotuotettamme.
Pyydä painettu hinnasto meiltä tai tarkista hinnat
verkkokaupastamme www.apukauppa.fi, jossa kaikki
tiedot ja tuotevalikoima ovat aina ajan tasalla. Seuraa
myös päivityksiämme Facebookissa tai ota yhteyttä
kannessa näkyvillä tiedoilla, mikäli et löydä haluamaasi
tietoa tästä luettelosta tai verkkokaupastamme.
Tehdään yhdessä elämästä helpompaa!

