
100 x 210 cm

Potilaan suojaaminen lisävammoilta on yksi ensihoidon tärkeimmistä tehtävistä.
Potilaan tukeminen liikkumattomaksi tyhjiöpatjan avulla mahdollistaa turvallisen kuljetuksen 
tilanteissa, joissa potilaalla on syytä epäillä rankavammaa. 100 cm leveällä patjalla on mahdollista 
tukea kookkaampikin potilas. Tyhjiöpatjan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kestävyys, keveys ja 
helppokäyttöisyys.

Telespro-tyhjiöalustassa  on ainutlaatuinen kahdesta kerroksesta koostuva rakenne, joka tekee 
siitä erityisen kestävän: Tekstiilinen kuoriosa suojaa varsinaista tyhjiöpatjaa. Tyhjiöalusta on silti 
kevyt ja helppo käyttää. Tyhjiöalustassa on 14 tekstiilistä kantokahvaa kiinnitettynä sivuosan 
levikkeisiin.  Tämä rakenne tasaa potilasvöiden aiheuttaman paineen ja helpottaa tyhjiöalustan 
nostamista sekä kantamista. Potilasta on helppo siirtää hankalissakin paikoissa. Alustan 
alapuolella on erillinen kuja rankalaudalle tai kauhapaareille, joiden avulla alustaa voidaan 
käyttää paareina. 

KUORIOSA 
• 14 tukevaa kantokahvaa
• 4 pikalukoilla varustettua värikoodattua 

kiinnitysremmiä
• 2 pikalukoilla varustettua pakkausremmiä
• venttiiliä suojaava tasku
• potilaan pään kohdistuksen merkkaus 
• alustan alla tarranauhalla suljettava kuja 

rankalaudalle/kauhapaareille

VALITTAVANA KAKSI ERI VAIHTOEHTOA:
• 128 perusmalli (ilman 

Telespro-suojavaatteen kiinnitysremmejä)
• 127 Telespro-suojavaatteen 

kiinnitysremmeillä varustettu malli

TYHJIÖOSA
• tukeva, kestävä, mutta helpostimuotoutuva 

ja kevyt rakenne
• kestävät materiaalit
• sisäosan lokerointi
• hyvin levittyvä täyterouhe
• helppokäyttöinen venttiili tyhjiöpumpun 

integrointisuulakkeella
• kuoreen kiinnitys pitävillä tarroilla

Tyhjiöalusta täyttää SFS-EN 1865 
–standardin vaatimukset.
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100 CM LEVEÄ ALUSTA
• tukee tehokkaasti myös kookkaammat potilaat

UUDET MATERIAALIT
• entistä kestävämpi rakenne
• parempi muovautuvuus potilaan ympärille
• erinomainen saumautuvuus

HELPPO KÄYTTÄÄ
• hihnojen värit nopeuttavat oikeiden solkiparien löytymistä
• pään paikka merkitty alustaan

VENTTIILIÄ SUOJAAVA TASKU
• taskumainen, hyvin erottuva, tarralla suljettava halkio suojaa 

venttiiliä ja estää sen liikkumisen alustan sisään

14 TUKEVAA KANTOKAHVAA
• potilaan siirtäminen onnistuu helposti tukevista 

tekstiili-kantokahvoista
• sivuilla 5 + 5 kpl
• päissä 2 + 2 kpl

KANTOKAHVOJEN LEVIKKEET
• kantokahvat ovat kiinni levikkeissä, joiden avulla tyhjiöosa pysyy 

tukevana vaikeidenkin siirtojen aikana
• rakenne tasaa hihnojen aiheuttaman paineen

CORDURA VAHVIKKEET
• erikoiskestävä  Cordura-kangas alustan alapuolella sekä jalkopäässä 

estää alustan ja tyhjiöosan rikkoutumisen

TYHJIÖPATJA
• kevytrakenteinen
• helppo huoltaa
• vaihdettavissa

LISÄOSIEN INTEGROINTI ALUSTAAN
• Tyhjiöosan alapuolella on erillinen kanava rankalaudalle tai 

kauhapaareille
• Telespro-suojavaatteen kiinnitysremmit (malli 127)

ALUSTAN SÄILYTTÄMINEN
• alusta paketoidaan omilla hihnoillaan taiteltuna kolmelle taitokselle
• ei tarvita erillisiä hihnoja tai säilytyspusseja, mikä nopeuttaa myös 

tuotteen käyttöönottoa
• potilassuojavaate voidaan paketoida tyhjiöalustan sisään

MATERIAALIT
KUORI: 
• Koostumus: 100 % polyamidi + 

polyuretaanikalvo. 
• Vedenpitävä ja likaahylkivä kangas, 
• Mustat vahvikeosat kovaa kulutusta 

kestävää Corduraa

PATJA:
• Koostumus: Polyuretaanilla 

päällystetty polyesteri, EPS helmet

MITAT
• Koko: 100 x 210 cm
• Paino: 7 kg

TARKOITUKSENMUKAINEN
JA TOIMIVA
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