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Uudet ratkaisut 

Siirtoalustan ja tyhjiön yhdistäminen 

• Mahdollistaa potilaan siirtämisen hankalis-

sakin paikoissa joko tavallisena alustana tai 

tyhjiöitynä 

 

Lisäosien integrointi alustaan 

• Alustan alapuolella on erillinen kanava ran-

kalaudalle tai kauhapaareille 

 

Sisäosien erillinen lokerointi 

• Mahdollistaa täyterouheen levittymisen 

tasaisesti 

• Estää rouheen liikkumisen ja pakkautumi-

sen säilytyksen aikana 

• Tukeva ja kestävä, mutta kevyt rakenne 

 

Tyhjiöpumpun säilyttäminen 

• Tyhjiöpumppu kiinnitetään säilytyksen 

ajaksi alustan jalkopäähän hihnojen 

avulla 

Monipuolinen tyhjiöalusta 
 
Tyhjiöalustalla potilaan keho pystytään pitämään liikkumat-

tomana kuljetuksen ja siirron aikana. Alustaan liitettävällä 

suojavaatteella potilas on suojattuna ulkoisilta haitoilta sa-

malla kun keho tuetaan ja pyritään estämään lisävammojen 

synty. 

 

Kun suojavaate kiinnitetään tyhjiöalustaan, yhdistyvät 

tärkeimmät ensihoitopotilaan suojaamiseen ja siirtoon vaa-

dittavat tuoteominaisuudet. 

  

Tyhjiöalustan suunnittelussa on otettu huomioon erilaisten 

lääkinnällisten lisälaitteiden integrointi alustaan. Ranka-

laudalle ja kauhapaareille on erillinen suljettava kanava alus-

tan alapuolella. Rankalaudan avulla muodostetaan tyhjiö-

alustasta paari, jonka kokonaispaino on vain 16 kg. 

 

Tyhjiöalusta täyttää SFS-EN 1865 –standardin vaatimukset. 

 

 

 

Telespro –tyhjiöalusta 
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Alustan säilyttäminen 

• alusta paketoidaan omilla hihnoillaan taitel-

tuna kolmelle taitokselle 

• ei tarvita erillisiä hihnoja tai säilytyspusse-

ja, mikä nopeuttaa myös tuotteen käyt-

töönottoa 

• potilassuojavaate voidaan paketoida tyhjiö-

alustan sisään 

 

Helppo siirrettävyys 

• Alusta on helppo siirtää paketoituna nosta-

malla sivujen kantokahvoista 

 

Mitat 

• Koko: 90 x 210 cm 

• Paino: 7 kg 

 

 

Käytännöllisyys ja toimivuus 

 
Leveä alusta 

• tukee tehokkaasti ja tasaisesti koko kehoa 

 

Pikalukkoiset, värikoodatut hihnat 

• sijoitettu tukemaan potilasta tasaisesti 

• patjan rakenne tasaa hihnojen aiheuttaman pai-

neen 

• hihnojen värit nopeuttavat oikeiden solkiparien löy-

tymistä 

 

Venttiiliä suojaava tasku 

• taskumainen, hyvin erottuva tarrasaumallinen 

taite suojaa venttiiliä ja estää sen liikkumisen 

alustan sisään 

 

14 tukevaa kantokahvaa 

• potilaan siirtäminen kovetetulla alustalla onnistuu 

helposti tukevista kankaisista kantokahvoista 

• 14 kantokahvaa 

 

Kantokahvojen levikkeet 

• kantokahvat ovat kiinni levikkeissään, joiden 

avulla kovetettu osa pysyy tukevana vaikeiden-

kin siirtojen aikana 

 

Kankaiset vahvikkeet 

• erikoiskestävät kankaiset osiot alustan alapuolella 

sekä jalkopäässä estävät alustan ja sisuspussin 

rikkoutumisen 

• Cordura –kangas 

 

Tyhjiöpatja 

• kevytrakenteinen 

• helppo huoltaa 


