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TELESPRO-SUOJAVAATE

ENSIHOITO

Ensihoitopotilaan suojaaminen 
lämmönmenetykseltä sekä ulkoisilta 
bakteereilta ja lialta on tärkeää hänen 
selviytymisensä kannalta. Hyvin 
suunnitellut, helppokäyttöiset potilaan 
suojausvälineet auttavat ensihoitajaa 
toimimaan nopeasti ja tehokkaasti 
hoitotilanteessa.
Telespro-suojavaatteessa yhdistyvät 
tärkeimmät ensihoitopotilaan suojaamiseen ja 
siirtoon vaadittavat tuoteominaisuudet. Se 
suojaa potilasta kokonaisvaltaisesti ja 
tehostaa ensihoitajan työtä.

Telespro-suojavaate on valmistettu 
kolmikerroslaminaatista, joka suojaa 
tehokkaasti kylmältä, tuulelta ja kosteudelta. 

Telespro-suojavaate on kehitetty Kuopion 
yliopistossa.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

onnettomuudet
sairauskohtaukset
vähäpukeisen potilaan suojaaminen
kuljettamista odottamaan joutuvat 

potilaat
pelastushelikopterit
veden varaan joutuneet
palovammapotilaat
maasto- ja rinnepelastus

Ensihoitopotilaan suojaaminen 
lämmönmenetykseltä sekä ulkoisilta 
bakteereilta ja lialta on tärkeää hänen 
selviytymisensä kannalta. Hyvin suun-
nitellut, helppokäyttöiset potilaan 
suojausvälineet auttavat ensihoitajaa toimi-
maan nopeasti ja tehokkaasti hoitotilanteessa.
Telespro-suojavaatteessa yhdistyvät tärkeim-
mät ensihoitopotilaan suojaamiseen ja 
siirtoon vaadittavat tuoteominaisuudet. 
Se suojaa potilasta kokonaisvaltaisesti ja 
tehostaa ensihoitajan työtä.

Telespro-suojavaate on valmistettu kolmiker-
roslaminaatista, joka suojaa tehokkaasti 
kylmältä, tuulelta ja kosteudelta. 

Telespro-suojavaate on kehitetty Kuopion 
yliopistossa.

PALJON TOIMIVIA YKSITYISKOHTIA
• Vetoketjuin avattavissa kokonaan tai osittain
 • helppo pukea: potilas nostetaan 

suojavaatteeseen ja vetoketjut suljetaan
 • hoitamista ja tutkimista varten avataan 

vain tarvittava osa 
suojavaatteesta

• Sivulevikkeistä lisätilaa
 • säädettävissä erikokoisille henkilöille
 • lastat ja tukikauluri mahtuvat 

suojavaatteen sisään
• Hyvät heijastimet
 • takaavat näkyvyyden ja lisäävät 

turvallisuutta
• Kantokahvat potilaan siirtoa varten
 • potilasta voidaan kantaa paikoissa, johon 

paareilla ei pääse, esim. ahtaissa 
portaikoissa

 • alustan päissä kahvat vetämistä varten,  
esim. lumella

• Paketoitava
 • helppo kuljettaa ja säilyttää
• Tasku lämpöpakkaukselle tai potilaan 

tavaroille
 • kun tarvitaan aktiivista lämmittämistä

www.telespro.fi



MATERIAALIT
SUOJAVAATEOSA: 
• Koostumus: 100 % polyesteri
• Tuulen- ja vedenpitävä, mutta 

hengittävä
• Vesipestävä + 75 asteessa
• Miellyttävän pehmeä tekstiilipinta

ALUSTA:
• Koostumus/päällinen: 73 % polyami-

di, 27 % polyuretaani
• Koostumus/lämmöneriste: 100 % 

polyesteri
• Vedenpitävä, ja likaahylkivä kangas
• Sisällä tehokas lämmöneriste

MITAT
Suojavaateosa: 
Koko:  n. 73 x 206 cm 
Paino: 2,5 kg
Alusta:
Koko: 60 x 210 cm
Paino: 2,5 kg

TELESPRO-HUOLTOPALVELU
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TELESPRO-SUOJAVAATE

ENSIHOITO

1. Ensihoitajat jättävät potilaan suojavaatteineen sairaalaan
2. Ensihoitajat saavat välittömästi käyttövalmiin suojavaatteen 

sairaalan välivarastosta
3. Sairaala lähettää käytetyn suojavaatteen sairaalapesulaan
4. Pesula lähettää pestyn ja huolletun suojavaatteen sairaalan 

välivarastoon

Ambulanssin ja hoitovälineiden puhtaus on ensiarvoisen tärkeää 
potilaan ja hoitajan turvallisuuden kannalta. Telespro-huoltopalvelun 
avulla puhdistustyön tarve vähenee.

Ainutlaatuinen Telespro-huoltopalvelu takaa asiakkaille puhtaan, 
käyttövalmiin suojavaatteen saatavuuden. Telespro-suojavaatteesta 
tehdään huoltopalvelusopimus sen sijaa, että asiakas hankkisi tuotteen 
omakseen. Suojavaatteet kiertävät ensihoidon, sairaalan ja pesulan 
muodostamassa ringissä.

Tavoitteena parempi Turvallisuus – sekä potilaan että hoitajan kannalta

Telespro-huoltopalvelu takaa suojavaatteen hygieenisyyden:
 • Ensihoitajilla on aina käytössä puhdas suojavaate
 • Ensihoitajien ei tarvitse huolehtia suojavaatteiden pesusta

Tehokkuus – nopeuttaa toimintaa ja parantaa tehokkuutta ensihoidossa

Vähentää huoltoon käytettyä aikaa ja kustannuksia:
• Käyttövalmiin tuotteen saa välittömästi sairaalaan luovutetun tilalle
• Telespro-suojavaatetta voidaan käyttää potilaan suojana sairaalassa 

niin kauan kuin se on tarpeen. Sen jälkeen se lähetetään pesulaan 
huollettavaksi.

Jatkuva suojaus – parantaa ensihoitopalvelun laatua ja tehokkuutta

Katkeamaton hoitoketju kentältä sairaalaan:
• Yksinkertaistaa potilaan kuljetusta eikä potilasta tarvitse pukea ja 

riisua useaan kertaan
• potilasta voidaan hoitaa suojavaatteessa

Telespro-huoltopalvelu on toiminut Suomessa vuodesta 2004 asti. Olemme 
saaneet paljon kiitettävää palautetta palvelun toimivuudesta pelastusalan 
asiakkailtamme, kuten ambulanssitoiminnalta, pelastushelikoptereilta, 
Rajavartiolaitoksen Vartiolentuelaivueelta, sairaaloilta, ja yksityisiltä 
organisaatioilta, kuten laskettelukeskuksilta.
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