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Au r i n ko i s t a  a l k a v a a  k ev ä t t ä !  

T-Balance lämpöasulle Tasavallan 

Presidentin INNOSUOMI 2010 –

palkinto 

Valtakunnalliset INNOSUOMI -palkinnot 
jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja 
k a n n u s t u k s e k s i  a n s i o k k a a s t a 
innovatiivisesta yrittäjyydestä. Kilpailun 
teemana oli nyt ”Käyttäjät innovaatioiden lähteinä”. T-Balance lämpöasu 
oli yksi kolmesta valtakunnallisen palkinnon voittaneesta tuotteesta. 
Kuvassa Telespron toimitusjohtaja Heikki Hakkarainen palkintojenjako-
tilaisuudessa (neljäs vasemmalta). 

Tieteellinen tutkimus todistaa: 

T-Balance-asu pitää leikkauspotilaan lämpimänä  
 
Leikkauspotilaan T-Balance asun tehokkuudesta on nyt saatu tieteellinen näyttö. LT 
Eila Hirvosen tutkimuksen mukaan T-Balancea käyttävien potilaiden keskimääräinen 
lämpötilan lasku leikkausprosessin aikana oli merkittävästi pienempi, kuin tavanomais-
ta potilasasua käyttävillä (kuva 1). 
 
T-Balance asun lämpimyyttä tutkittiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Hirvonen & 
Niskanen 2011). Tutkimukseen osallistui 40 potilasta, joille tehtiin eturauhasen höyläys 
virtsaputken kautta (TURP) spinaalipuudutuksessa.  Potilaat satunnaistettiin kahteen 
ryhmään: T-Balance lämpöasun käyttäjät (ryhmä 1) ja tavanomaisen sairaalavaatetuk-
sen käyttäjät (ryhmä 2). Lämpöpeitteitä ja ilmalämmityslaitetta käytettiin, jos potilas 
paleli tai hänen lämpötilansa laski alle 35°C:een. Ruumiinlämpö mitattiin ja kirjattiin 
säännöllisin väliajoin operaation aikana.  

Hirvonen Eila A., Niskanen Minnaliisa: Thermal suits 
as an alternative way to keep patients warm peri-
operatively: a randomised trial.  Eur J Anaesthesiol 
2011;28:000-000 

Kuva 1. T-Balance lämpöasua käyttävien potilai-
den keskimääräinen lämpötilan lasku leikkauk-
sesta heräämöön saavuttaessa oli merkittävästi 
pienempi, kuin verrokkiryhmässä. 

Kuva 2. Vain yksi T-Balance lämpöasua käyttävä 
potilas tarvitsi lisälämmityslaitetta. Seitsemän 
potilasta verrokkiryhmästä tarvitsi lisälämmitys-
laitetta ja viisitoista kahdestakymmenestä tarvitsi 
yhden tai useamman lisäpeitteen leikkaussalissa 
tai heräämössä. 

Tässä kirjeessä kerromme seuraavista aiheista: 

• LT Eila Hirvosen tutkimus T-Balancen lämpimyydestä on julkaistu  

• Telesprolle myönnettiin INNOSUOMI 2010 palkinto  

• Neljä uutta sairaalaa on aloittanut asun käytön 

• Toimitusjohtajan terveiset yhdyshenkilöille 

Pukemalla potilaat lämpötasapainoa ylläpitävään T-Balance asuun, voidaan jäähtymi-
sen aiheuttamia riskitekijöitä leikkauksen aikana vähentää yksinkertaisella tavalla.  
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Maksimaalinen lämpötilan lasku keskimäärin 

potilaiden lähtölämpötiloista  

Ryhmä 1 (T-Balance)

Ryhmä 2 (verrokit)



Toimitusjohtajan tervehdys  
 
Tässä kirjeessä kerromme monista hienoista edistysaskeleista, joita T-Balance asun 
suhteen on saavutettu. Mitään emme olisi kuitenkaan saavuttaneet ilman teitä, hyvät T-
Balance yhdyshenkilöt. Antamanne tuki on ollut meille kallisarvoista. Monessa 
keskustelussa eri sairaaloissa olen saanut yhä uudestaan kokea, miten tärkeitä ihmisiä 
te kaikki yhdyshenkilömme olette. Olette auttaneet meitä löytämään ratkaisuja moniin T-
Balance asun käytön haasteisiin. Olette itse myös kehittäneet useita uusia hyviä 
käytäntöjä asun käyttötilanteisiin. Siis nöyrin kiitokseni niistä. 
 
Valitettavasti on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin T-Balance saavuttaa 
sen aseman sairaaloissa, joka sille nyt julkaistun tutkimuksen mukaan varmasti kuuluisi. 
On osoittautunut, että asun käyttö koskettaa leikkauspotilaan hoitoprosessissa paljon 
suurempaa osaa hoitajista, kuin osasimme ennakoida. Sen käyttö myös muuttaa totuttua 
hoitorutiinia enemmän kuin aavistimme.  
 
On hyvin inhimillistä, että kaiken kiireen keskellä uusien tuotteiden käyttöönotto kohtaa 
vastustusta. Olemme yrittäneet oppia kaikesta siitä palautteesta, jota olemme saaneet. T
-Balancen käyttöohjeita on päivitetty, olemme teettäneet esittelyvideon ja nyt juuri työn 
alla on kuvasarjoja haasteellisista ja kysymyksiä herättäneistä käyttötilanteista.   
 
Tuotespesialistimme Malla ja Anni kiertävät jakamassa kokemuksiaan ja opastamassa 
asun käytössä, mutta he eivät voi olla paikalla kuin aina hetken kerrallaan. Siksi 
tarvitsemme teidän yhdyshenkilöiden apua myös jatkossa. Uskomme, että lämpöasulla 
on paikkansa, kun leikkaustoimintaa kehitetään. Uskomme myös, olette 
yhdyshenkilöinämme siksi, että haluatte olla mukana tuossa kehityksessä. Tekemällä 
yhteistyötä, olemme vahvempia. 
 
Heikki Hakkarainen 

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.    

Keväisin terveisin 

Jaana, Malla & Anni 

T-Balance lämpöasu on otettu käyttöön seuraavissa sairaaloissa: 

• Etelä-Karjalan keskussairaala 

• Peijaksen sairaala 

• Kainuun keskussairaala 

• Pohjois-Kymen sairaala 
 

Tervetuloa mukaan kaikki uudet yhdyshenkilöt! 


