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He i  k a i k k i  y hd y s h en k i l ö t !  

T-Balance käyttöohjekirja on päivitetty 
 

Saat tämän viestin liitetiedostona päivitetyn T-Balance 

käyttöohjekirjan. Voit tulostaa sen ja liittää T-Balance 

muovikansiin entisen tilalle.  

Olemme tarkentaneet joitakin ohjeita ja lisänneet 

vaihtoehtoisia toimintatapoja T-Balance -asun käytöstä 

saamiemme kokemusten perusteella.  

Olemme lisänneet käyttöohjeeseen myös valokuvia, mm. 

kuvasarjan T-Balance -asun riisumisesta vuodepotilaalta. 

Riisuminen onnistuu kuvien tapaan sängyssä. Tärkeää on myös muistaa sulkea avatut 

vetoketjut heti, vielä kun asu on sängyllä ja helposti hahmotettavissa. Näin säästyy 

ylimääräiseltä vaivalta, kun ei erikseen tarvitse selvittää mikä ketju kuuluu mihinkin.   

T-Balance käyttöohjeen kuvasarjat on saatavana myös PowerPoint –esityksenä, jonka 

lähetän teille erillisessä viestissä (koko n. 4 Mt). Voit tulostaa sen tai näyttää 

esityksenä henkilökunnalle. Toivottavasti siitä on hyötyä esim. uusien henkilöiden 

perehdytyksessä. 

Otamme mielellämme edelleen palautetta vastaan kaikista T-Balancen käyttöön 

liittyvistä asioista! 

Henkilömuutoksia 
 

Anni Lemmetty on siirtynyt urallaan toisiin tehtäviin ja uusi T-Balance tuote-
spesialisti aloittaa hänen tilallaan syksyllä. Tiedotamme asiasta tarkemmin kunhan 
henkilövalinnat on saatu lopullisesti päätökseen.  

Aurinkoista ja leppoisaa kesää kaikille,  

niin työssä ahertaville kuin lomiaan viettävillekin! 

Itse lomailemme heinäkuussa, joten silloin meidät tavoittaa  

parhaiten sähköpostilla.  

Terveisin Heikki, Malla ja Jaana 

T-Balancen käyttö laajenee KYS:ssä 
 

T-Balance asua on käytetty Kuopion yliopistollisessa sairaalassa jo kolme vuotta ja 

kokemukset ovat olleet hyviä. Ylilääkäri Minna Niskanen esitteli asian sairaanhoidon 

johtoryhmälle, joka totesi, että mitään esteitä asun käytön laajentamiselle ei ole. T-

Balance -asua pyritään nyt käyttämään kaikissa niissä leikkaustyypeissä, joissa 

potilaan arvioidaan hyötyvän lämpötasapainon varmistamisesta. Ehdotus asun 

käytöstä tehdään esilääkkeisiin ja muihin leikkausta edeltäviin määräyksiin liittyen. 

Tällä hetkellä asua jo käytetään ortopedian, gastron ja urologian leikkauksissa, sekä 

päiväkirurgiassa. Seuraavana asun saavat gynekologisiin ja keuhkoleikkauksiin tulevat 

potilaat, ja sen jälkeen käyttöä laajennetaan muihin kirurgisiin toimenpiteisiin. 

Kunkin leikkaustyypin erityispiirteet huomioidaan ja käydään läpi tuotekoulutuksessa 

ennen käytön aloitusta.  

Pilotointi Peijaksen sairaalassa  
 

T-Balance -asun käyttö aloitettiin helmikuussa Peijaksen sairaalassa. Käyttö on 
sujunut hyvin, joten syksyn mittaan on odotettavissa käytön laajentamista myös HUS-
alueella. 



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.    


