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Runsaslumisen talven jälkeen kevät on saapunut kohisten. Toivottavasti luonnonvoimat 

tuhkapilvien muodossa eivät ole pilanneet loma– tai muita matkasuunnitelmiasi!  

Kevään edetessä toivotamme taas uudet käyttäjät tervetulleeksi joukkoomme!  

T-Balance on otettu käyttöön seuraavilla osastoilla tai uusilla potilasryhmillä:  

• Joensuun päiki 

• TYKS:n kirurgisen sairaalan vuodeosasto 234 ja leikkausosasto 254  

• Mikkelin keskussairaala urologian ja gastron potilailla 

Keväinen tervehdys! 

Olen vuoden alussa aloittanut työt Telesprolla T-Balance lämpöasujen parissa. Olen 

ollut nyt neljä vuotta anestesiahoitajana Keski-Suomen keskussairaalassa. Kun sain 

mahdollisuuden työni ohessa ryhtyä edustamaan tätä asua, otin sen heti mielelläni 

vastaan. Lämpöasun käyttö on nyt saatu hyvin käyntiin täällä Jyväskylässäkin. 

Kurkista nettisivuillemme! 

Nämä T-Balance uutiskirjeet löytyvät nyt myös nettisivuiltamme osoitteesta 

www.telespro.fi kohdasta T-Balance > Tuoteinfo. Näin löydät ne myöhemminkin sieltä, 

jos et halua tallettaa niitä omalle tietokoneellesi. Sieltä on ladattavissa myös muu 

kirjallinen T-Balance materiaali, kuten esite, käyttöohje ja opastustaulut.  

Olemme saaneet lisävoimia tuotekoulutukseen!  

Terve i se t  Te lespro l ta !  

T-Balancen käyttö alkaa Saksassa 

 

T-Balancen pilottikäyttö aloitetaan toukokuussa Saksassa Fuldan klinikalla. Asiaa on 

huolellisesti valmisteltu jo puolen vuoden ajan. Saksalainen hoitokulttuuri eroaa jonkin 

verran suomalaisesta, joten on jännittävää nähdä, kuinka T-Balancen käyttö alkaa 

klinikalla sujua. Kunhan kokemuksia karttuu, kerromme niistä sitten Teillekin. 

Mukavaa kevään jatkoa kaikille!  

T. Jaana, Malla & Anni 

T-lähetä meille paras T-Balance käyttökokemuksesi tai paras käyttövinkkisi! 

Oletko todennut T-Balancen soveltuvan johonkin käyttökohteeseen erityisen hyvin tai 

oletko kenties keksinyt jonkin uuden tavan hyödyntää T-Balance asun ominaisuuksia?  

Lähetä kokemuksesi sähköpostilla osoitteeseen jaana.holopainen@telespro.fi. 

Keräämme kokemuksia ja vinkkejä nettisivuillemme. Parhaat palkitaan!   

Tulevaisuudessa tulen vierailemaan myös muiden kaupunkien sairaalois-

sa, esimerkiksi Turussa ja Tampereella. Kiitoksia tähän saakka kanssani 

yhteistyötä tehneille ja minut mukavasti vastaanottaneille hoitajille. 

Odotan tulevia tapaamisia innolla myös muissa sairaaloissa sekä työn 

haasteita!  

Pidetäänhän potilaat lämpiminä! 

 Terveisin, Anni Lemmetty 



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.    


