Virtually
Vuodepotilaat tukityynyjen syleilyyn

POZ "IN" FORM® tyynyt on suunniteltu vuodepotilaiden asentohoitoihin. Tyynyt mahdollistavat yksilöllisten
terapeuttisten asentojen toteuttamisen. Tyynyjen avulla saavutetaan monipuolisesti kehon neutraaleja
lepoasentoja. Tyynyt mukautuvat kehon eri osien tukemi-seen niin, ettei alustan ja kehon välille jää tyhjiä
aukkoja.
Valmistusmaa: Ranska
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Virtually
Vuodepotilaat tukityynyjen syleilyyn

POZ "IN" FORM® tyynyt täyttävät kaikki EU:n ja Suomen laitostekstiilien standardivaatimukset.
Tyynyt on EU:ssa kansainvälisesti akkreditoitu.
Valmistusmaa: Ranska

POZ''IN''FORM® tyynyjen MATERIAALIT
Sisätyyny
Tyynyjen täyttenä on käytetty ohutta ja innovatiivisesta mikrokuitua, jossa uutuutena on muistiominaisuus:
tyynyt myötäilevät kehon muotoja pehmeästi, jakavat vartalon painon tasaisesti,
antavat erinomaisen paikallisen tuen vartalon eri osille ja muistavat terapeuttisen asennon pitkään.
Sisätyynypussi on valmistettu hengittävästä mikroporekankaasta. Kosteutta tehokkaasti hylkivät
mikrokuitumateriaalista valmistetut hygieniapäälliset tarjoavat sisätyynyille hyvän suojan.
Mikrokuitumateriaaleista valmistetut tyynyt eivät pölyä ja
tyynyjen hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäiset.
Tyynyt ovat konepestäviä: sisätyynyt kestävät varovaisen konepesun, max 40°C ja
tyynynpäälliset laitospesun, max 95°C. Tyynyt ovat lisäksi desinﬁoitavissa.

Tyynynpäälliset
Tyynynpäälliset on valmistettu mikrokuitumateriaalista, joka ei luisu ja estää asennosta poisvalumisen.
Kaikkien tyynyjen päälliset on irrotettavissa ja pestävissä. Tyynynpäällisiä voi tilata erikseen lisää.
Tyynyjä valmistetaan kahdella päällisellä: Pharmatex Silver ja Lenzing FR®.
I ÑŌŖÒŌŊ ĞĪ

Ĩ OMǾÖ MPÑŔ Ĭ ÒÕQÑǾ
Antibakteerinen ja antifungaalinen Pharmatex Silver on hengittävä
ja bi-elastinen mikrokuitukangas, mikä tuntuu kosketuksessa
ihoon miellyttävältä ja pehmeältä.
Ökö-Tex® Standard 100 mukaan luokiteltu materiaali on haittaaineeton (luokka 1) ja sitä voidaan käyttää pitkäkestoisesti
kosketuksessa herkkäänkin ihoon.
Hopea-ioneja sisältävä polyuretaanimateriaali sopii erinomaisen
hyvin sairaalakäyttöön. Materiaalin vaikutus MRSA -bakteeriin on
testattu erittäin hyvin tuloksin: bakteerit kuolivat 24h vaikutusajan
kuluessa.

Lenzing FR® -materiaali on antibakteerinen, antifungaalinen ja
hengittävä. Materiaalin ulkopinta on lyocelli- ja viskoosineulosta,
mikä tuntuu kosketuksessa ihoon miellyttävältä trikookankaalta,
sisäpinnalla on polyuretaanikalvo, mikä tekee materiaalista vedenpitävän. Lenzing FR® -materiaali on suunniteltu käytettäväksi
kuumissa ja vaativissa olosuhteissa: materiaali viilentää ja pitää
ihon kuumassa ilmassa kuivana. Paloturvallinen materiaali ei pala
lainkaan. Materiaalia käytetään em. syistä mm. palomiesten työasuissa.
Ökö-Tex® Standard 100 mukaan luokiteltu materiaali on haittaaineeton ja sitä voidaan käyttää kosketuksessa herkkäänkin ihoon
pitkäkestoisesti.

Hygieniamateriaalin pinnan voi pyyhkiä antiseptisella tai
neutraaleilla puhdistusaineilla, se kestää lisäksi toistuvat 95°C
laitospesut
ja
rumpukuivaukset
sekä
kemialliset
ja
lämpödesinfioinnit.

Lenzing FR® -materiaalista valmistetut tyynynpäälliset antavat
tyynyille elegantin viimeistelyn, jonka ansiosta tyynyt sopivat
laitoskäytön lisäksi myös kotikäyttöön.

Materiaali on paloturvallinen eikä syty.

Materiaali kestää toistuvat 95°C laitospesut ja rumpukuivaukset,
joitakin kemiallisia desinfiointeja sekä lämpödesinfioinnit, max
95°C.
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POZ "IN" FORM® tyynyt soveltuvat decupituksen ja equinuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon,
aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammapotilaille sekä neurologisia sairauksia sairastaville, erilaisiin
kuntoutushoitoihin sekä myös mukavuuskäyttöön.
Vaativaan laitosympäristöön suunnitellut tyynyt soveltuvat elegantteina myös koteihin.
Pehmeän kimmoisasti vartalon mukaan muotoutuvat tyynyt jakaavat painon tasaisesti. Asentohoidoissa monipuoliset tyynyt
täydentävät toisiaan. Tyynyjä voidaan käyttää osana kivunlievitystä, kuntoutushoitoja ja rentouttavaa mukavuuskäyttöä
niin laitoksissa kuin kotona.
POZ''IN''FORM® tyynyt ovat:
- paloturvalliset
- antibakteeriset ja antifungaaliset
- antidecubitusominaisuuksiltaan erinomaiset
- suunniteltu vaativaan laitoskäyttöön.
- innovatiivisen tyynytäytteen muistiominaisuuden
ansiosta erinomaisia tukemaan hyvää ja
terapeuttista asentoa
Päälliset ovat :
- hygienisia,
- pehmeitä, joustavia ja hengittäviä
- asennosta poisvalumisen estäviä
- irrotettavissa ja pestävissä 95°C
- desinﬁoitavissa.
Tyynyjen päällisiä voidaan hankkia erikseen lisää.
Sisätyynyt ovat:
- hygieniapäällisten ansiosta hyvässä suojassa
- konepestävissä 40°C
Tyynyjä saa kahdella eri päällisellä:
Pharmatex Silver
likaa ja kosteutta hylkivä hygieniapäällinen (laitoskäyttöön)

Tyynysarjan kaikki 14 tyynyä täyttävät EU:n ja Suomen vaatimat

Lenzing FR®

sairaala- ja laitoshoidon standardit, sertiﬁkaatit ja määräykset.

bi-elastinen vedenpitävä päällinen (laitos- ja kotikäyttöön).
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mukavuuskäyttöön. Vaativaan laitosympäristöön suunnitellut tyynyt soveltuvat elegantteina myös koteihin. Tyynyt täyttävät kaikki EU:n
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KOROTUSTYYNYT
Monikäyttötyynyjä on kolmea eri kokoa ja niitä voidaan
hyödyntää monipuolisesti osana erilaisia asentohoitoja. Koosta
riippumatta kannattelevat tyynyt erittäin hyvin vartalon painoa.
Tyynyä koossa 55x40cmkäytetään lonkkatyynynä sekä polvien
erottelutyynynä. Tyyny soveltuu myös pään tukemiseen.
Pienemmät tyynyt soveltuvat hyvin eri asentojen paikallisalueiden tukemiseen, vartalon painon täydellisen balanssin
saavuttamiseen sekä mukavuuden tavoitteluun eri asennoissa.
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TRINGELI –TYYNY

TRIANGELITYYNY on tarkoitettu tukemaan
alavartaloa. Sijoitettuna polvien alle se tukee
polvia yhtaikaa vähentäen mahdollista kitkaa ja
estää potilasta liukumasta alaspäin. Isokokoisella
potilaalla tyynyä voidaan käyttää yhdessä tyynyn
22-902 kanssa, jolloin yhdistelmästä saa
alavartalolle paremman tuen.
Tyyny soveltuu erityisesti polvi- tai
lonkkaleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen
varsinkin kouristuksista kärsiville potilaille.
Tyyny sopii rentoutus-, kuntoutus- ja
kivunlievityshoitoihin. Voidaan käyttää yhdessä
sylinterityynyn kanssa. Soveltuu lisäksi
equinuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon yhdessä
sylinterityynyn tai tyynyn 22-970 kanssa.
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PUOLIKUU –TYYNY
PUOLIKUU – tyyny on tarkoitettu tukemaan
ylävartaloa makaavassa, puoli-istuvassa tai
istuvassa asennossa.
Sopii rentoutus-, kuntoutus- ja kivunlievityshoitoihin sekä imetystyynyksi, että
mukavuuskäyttöön kotioloissa.
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S –TYYNY

S - TYYNY on tarkoitettu makuuasennon monipuoliseen tukemiseen.
Dynaamisen tyynyn avulla saavutetaan painehaavahoidoissa 30° ja
135°asento, postoperatiivisissa hoidoissa tyyny sopii kivunlievitykseen sekä
rentoutumiseen esim. lonkan tai selän tukemiseen.
Voidaan käyttää vartalon kummankin puolen tukemiseen. Vakiomitoitettu
tyyny kannattelee hyvin aikuisen painoa ja muokkautuu potilaan vartalon
painon mukaan.
Pehmeä tyyny tuntuu turvalliselta ja auttaa rentoutumaan. Sopii rentoutus-,
kuntoutus- ja kivunlievityshoitoihin sekä mukavuuskäyttöön kotioloissa
esim. hyvän nukkuma-asennon löytämiseen.
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SYLINTERITYYNY

SYLINTERITYYNYÄ käytetään monipuolisesti osana erilaisia asentohoitoja.
Tyyny sopii kuntoutushoitoon lonkka-, polvi- tai reisialueen leikkauksen
jälkeen tai sivuasentojen 30° ja 135¨" rsi ck gqccl * hmjjmgl rwwl w j_grcr__l
polvien väliin tukemaan päällimmäistä polvea. Sylinterityyny voidaan
asettaa myös polvien alle, jolloin jalkojen asento korjaantuu tai nilkkojen
alle, jolloin paine helpottuu kantapäistä ja tyyny ehkäisee makuuhaavojen
syntymistä. Sylinterityynyä voidaan yhdistää moneen eri tyynyn kanssa.
Esim. yhdistettynä triangelityynyyn tai
tyynyyn 22-970 (kantapäiden
lepuuttaja) kanssa voidaan ennaltaehkäistä tai hoitaa equinusta.
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TUKITYYNY JALKOJEN EROTTELUUN
TYYNYÄ käytetään osana selin makaavassa asennossa olevan potilaan
asentohoitoja. Tyyny laitetaan reisien väliin, jolloin lantion asento korjaantuu,
jalkojen välinen kitka häviää, polvet sekä pohkeet eivät ole kosketuksessa.
Tyyny helpottaa varsinkin kouristuksista kärsivän potilaan asentohoitoja.
Pehmeää tyynyä voidaan hyödyntää myös yksilöllisissä ratkaisussa.

KOROTUSTYYNY, kantapäiden lepuuttaja

Tyyny laitetaan sängyn jalkapäähän nilkkojen kohdalle.
Säädettävä remmi pujotetaan patjan ympäri, tyyny pysyy
paikoillaan. Tyyny kannattelee kumpaakin jalkaa ja siirtää
painon pois kantapäistä.
Tyynyä käytetään decubituksen ja equinuksen
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Equinuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa voidaan
käyttää yhdessä toisen vastaavan tyynyn, TRIANGELI- tai
SYLINTERI -tyynyjen kanssa.
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RENGASTYYNY
RENGASTYYNY tukee mukavasti potilaan päätä. Tyyny pysyy
paikallaan nepparin ansiosta.
Lisäksi tyynyä voidaan käyttää yksilölliseen tukemiseen yhdessä
triangeli- ja sylinterityynyjen kanssa.

PIENI PUOLIKUU TYYNY

PIENI
PUOLIKUU
-TYYNYÄ
voidaan
käyttää
yhdessä
SYLINTERITYYNYN kanssa, jolloin pieni puolikuutyyny pitää jalat
erillään ja samalla lonkat paremmassa asennossa.
Jalkojen
välinen kitka häviää, polvet eivät ole kosketuksessa toisiinsa.
Tyyny helpottaa kouristuksista kärsivän potilaan asentohoitoja.
Tyyny soveltuu lisäksi kaulan alueen tukemiseen. Pehmeää ja
joustavaa tyynyä voidaan hyödyntää myös yksilöllisissä
ratkaisuissa, esim. pyörätuolikäytössä.
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aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammapotilaille sekä neurologisia sairauksia sairastaville, erilaisiin kuntoutushoitoihin sekä myös
mukavuuskäyttöön. Vaativaan laitosympäristöön suunnitellut tyynyt soveltuvat elegantteina myös koteihin. Tyynyt täyttävät kaikki EU:n
ja Suomen laitostekstiilien standardivaatimukset. Tyynyt on EU:ssa kansainvälisesti akkreditoitu.
Valmistusmaa: Ranska

KOROTUSTYYNY, takaraivon lepuuttaja

Ontto tyyny mahdollistaa painon siirtämisen pois
takaraivon alueelta. Tyynyä käytetään painehaavojen
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Sisätyyny on
kaksiosainen: alempi tyyny on viskoelastista
muistivaahtoa ja päällimmäinen tyyny mikrokuitua,
jossa muistiominaisuus.

TILAUSKOODIT & MITAT:
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Virtually
Vuodepotilaat tukityynyjen syleilyyn

POZ "IN" FORM® tyynyt on suunniteltu vuodepotilaiden asentohoitoihin. Tyynyt mahdollistavat yksilöllisten terapeuttisten asentojen
toteuttamisen. Tyynyjen avulla saavutetaan monipuolisesti kehon neutraaleja lepoasentoja. Tyynyt mukautuvat kehon eri osien tukemiseen niin, ettei alustan ja kehon välille jää tyhjiä aukkoja. Tyynyt soveltuvat decupituksen ja equinuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon,
aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammapotilaille sekä neurologisia sairauksia sairastaville, erilaisiin kuntoutushoitoihin sekä myös
mukavuuskäyttöön. Vaativaan laitosympäristöön suunnitellut tyynyt soveltuvat elegantteina myös koteihin. Tyynyt täyttävät kaikki EU:n
ja Suomen laitostekstiilien standardivaatimukset. Tyynyt on EU:ssa kansainvälisesti akkreditoitu.
Valmistusmaa: Ranska

KOROTUSTYYNYT
Korotustyynyt 22-985 ja 22-980 on tarkoitettu raajojen tukemiseen.
Tyynyjä käytetään siirtämään paino pois korkean riskin alueelta
tasaten sitä matalan riskin alueille.
Tyyny 22-980 pitää kantapään oikeassa asennossa, jakaa painon
tasaisesti säären alueelle ja tehostaa verenkiertoa jalassa.
Sen koko sallii myös paineen ja kivun helpotuksen Achilles jänneongelmien kanssa kamppaileville.

Korotustyynyä 22-980 käytetään käden,
esim. ranteen tukemiseen leikkauksen
jälkeen. Painon tasaaminen helpottaa
kipua kädessä. Tyynyä voidaan käyttää
myös painon siirtämiseen pois
kyynärpäästä, jolloin se jakautuu
tasaisesti koko kyynärvarren alueelle.
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