
Tervehdys!   
 

 Uusi vuosikymmen on alkanut vauhdikkaasti. T-Balance lämpöasun käyttö on aloitettu jo 
kahdessa uudessa sairaalassa: Mikkelin keskussairaalassa ja Keski-Suomen 
keskussairaalassa. Toivotamme uudet vastuuhoitajat ja osastonhoitajat tervetulleiksi 
joukkoomme!  

 
 

 Käytössämme on nyt uusi T-Balance-logo, jota päivitämme tuotteesta kertovaan materiaaliin 
pikkuhiljaa. Aikaisemmin jakamamme tuotetieto on toki aivan yhtä käyttökelpoista kuin 
ennenkin, koska asiasisältö ei ole muuttunut.  

 
 

 
 

 
 Asiakaspalaute on meille hyvin tärkeää. Palautteen avulla haluamme jatkuvasti kehittää 

palveluamme ja tuotteitamme. T-Balance lämpöasussa yhtenä haasteena ovat vetoketjut. 
Vaikka vetoketju on meille kaikille tuttu juttu, on sen käyttö sairaalatuotteissa kuitenkin uutta.  
Vetoketjujen käyttö potilastyössä ja varsinkin peseminen sairaalapesulassa asettavat 
vetoketjut todella lujille. Sen vuoksi olemme vaihtaneet vetoketjut astetta vahvempaan 
laatuun. Näin pyrimme varmistamaan ketjuille mahdollisimman pitkän käyttöiän.  
Hoitotyössä vetoketjujen huolellisen käytön lisäksi on syytä muistaa myös potilasta. On 
tärkeää aina tarkistaa, etteivät vetoketjut jää operaation ajaksi potilaan alle, ettei syntyisi 
painumia. Asiakaspalaute on meille jatkossakin tervetullutta! 

 
 

 Olemme koonneet tämänhetkisen T-Balancen käyttöönoton tilanteen oheiseen taulukkoon. 
Siitä näette missä sairaaloissa T-Balance on jo otettu käyttöön, sekä millä osastoilla ja missä 
leikkauksissa sitä käytetään.  

 

  Sairaala Osasto Leikkaustyypit 

Päiväkirurginen yksikkö Kaikki  toimenpiteet 

2201 Nivelkirurginen yksikkö Lonkka- ja polvi TEPit 

2202 Urologia Tähystykset 

2205 Gastro Kaikki elektiiviset leikkaukset 

2207 Gastro Kaikki herniat 

1 Kuopion yliopistollinen sairaala 

Tarinan sairaala Kaikki >  1h toimenpiteet 

Päiväkirurgia Kaikki toimenpiteet 
2 ODL Terveys Oy 

Nivelkirurgia Lonkka- ja polvi TEPit 

Urologian osasto Urologiset tähystykset ja prostatectomiat (robot) 
3 Tampereen yliopistollinen sairaala 

Gynen vuodeosasto 4b  Gynekologiset leikkaukset 

Lyhki/päiki    

Urologinen osasto 4 Tähystykset 

4 Oulun yliopistollinen sairaala 

Ortopedian osasto 6  Lonkka- ja polvi TEPit 

5 Turun yliopistollinen keskussairaala Kirurginen sairaala päiki   

Ortopedia  Lonkka- ja polvi TEPit 
6 Pohjois-Karjalan keskussairaala 

Lyhki/   

7 Päijät-Hämeen keskussairaala Ortopedian osasto 41-42 Ortopedia 

8 Mikkelin keskussairaala Kirurgian osasto 23 Polvi- ja lonkka TEPit,   

Ortopedian os. 21 Polvi- ja lonkka TEPit, olkapään tpt 
9 Keski-Suomen keskussairaala 

Gastron os. 22 Kaikki elektiiviset 



 
 

 T-Balance on esillä Anestesiakurssin 2010 näyttelyssä Helsingissä 18-19.3.2010.  
Tervetuloa osastollemme!   

 
 
~  Antoisaa talven jatkoa toivottaen  ~ 
 
 

Terveisin 
Jaana, Malla & Anni 

 
 
 
Tämä on Telespro Finland Oy:n sähköpostikirje T-Balance vastuuhoitajille ja osastonhoitajille. Kirjeessä kerromme T-Balance 
lämpöasuun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Jos et halua jatkossa vastaanottaa näitä kirjeitä, tai haluat päivittää 
vastaanottajatietoja organisaatiosi osalta, ilmoita siitä meille vastaamalla tähän viestiin.    

 


