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Tunnistatko?
• päänsärkyä
tukkoiselta
• olo tuntuu aamuisin
• kädet puutuvat
kipeät aamuisin
• hartiat ja niska ovat

Välineet asennon tukemiseen,
Antidecubitus-patjat ja tyynyt
Unisun laitostyyny

Muotoiltava
terveystyyny niskatuella
Kotimainen Unisun
terveystyyny on anatomisesti muotoiltu, se tukee päätä ja niskaa miellyttävästi.
Täytettä voi vähentää tai lisätä käyttäjän yksilöllisten
tarpeiden mukaan.
Päällysmateriaali on hengittävää mutta kosteudenpitävää erikoistekstiiliä, jonka ansiosta täyte pysyy puhtaana.
Täyte on paakkuuntumatonta erikoiskäsiteltyä pallokuituvanua, joka pysyy kuohkeana pitkään.
Tuotteet ovat kestävyyden lisäksi allergiaystävällisiä.
Tyynyä voi käyttää kahdella tavalla, pyyhittävää
puolta tai kankaista puolta päällä päin.

Päällysmateriaali on hengittävää mutta kosteudenpitävää erikoistekstiiliä, jonka ansiosta täyte pysyy
puhtaana.
Täyte on paakkuuntumatonta erikoiskäsiteltyä pallokuituvanua, joka pysyy kuohkeana pitkään.
Tuotteet ovat kestävyyden lisäksi allergiaystävällisiä.
Tyynyä voi käyttää kahdella tavalla, pyyhittävää puolta tai kankaista puolta päällä päin.
Tuotteella on 2 vuoden takuu

Tuotteella on 2 vuoden takuu

Unisun
Hetula-terveystyyny

Hetula terveystyyny
matala malli
- Allergiaystävällinen
- Pitkä käyttöikä
Päällinen hengittävää, mutta kosteuden pitävää
erikoistekstiiliä, joka vähentää pölyisyyttä ja sisus
pysyy puhtaana.
Päällisen pesu 60 astetta.
Takuu 2 vuotta.

- Allergiaystävällinen
- Säädettävä korkeus/kovuus
- Pitkä käyttöikä
Sisuspalaa vaihtamalla tyynystä voi yksilöllisesti säätää
sopivan pehmeyden ja korkeuden. Säädettävyys takaa
täydellisen tuen sekä päälle että niskalle.
Sama tyyny 3 eri korkeutta ja 12 erilaista niskatukea
1. Ilman sisusaihiota
2. Käytettynä viskoelastista sisusaihiota
3. Käytettynä kimmovaahto sisusaihiota
Sisus tiheää viskoelastista vaahtoa,
joka pienentää kehoon kohdistuvaa pintapainetta
Päällinen hengittävää, mutta kosteuden pitävää erikoistekstiiliä, joka vähentää pölyisyyttä ja sisus pysyy puhtaana.
Päällisen pesu 60 astetta.
Takuu 2 vuotta.

Terveys, arvokkain lahja
Eurosuni Oy, Ketomäentie 61, 38300 Sastamala, www.eurosuni.fi
Puh. 0500 731 203, faksi 03-513 5709, e-mail: eurosuni@suomi24.fi
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TERVEYDEN,
MUKAVUUDEN JA
HYGIENIAN PUOLESTA

Unisun istuinalusta

Käytetään pyörätuoleissa ja muissa istuimissa.
Viskoelastista vaahtoa.
40 x 40 x 6 cm -vva 40 x 50 x 6 cm.
Myös muita kokoja saatavilla.

Unisun istuinkoroke
Kimmovaahto.
Täyte		
ER35
Koko		
40 x 40 cm
Vahvuudet
10 cm, 15 cm, 20 cm

Unisun refluksityyny
Käytetään korottamaan sängyn yläpäätä.
Lieventää refluksitaudin oireita huomattavasti.
Sisus kimmovaahtoa.
Koko 80 cm x 90 cm x 10 cm
Myös muita kokoja saatavilla

Unisun antidecubitus hygienia -patja
Takuu 2 vuotta

Takuu 2 vuotta

Unisun selkätukityyny

Unisun lonkkatyyny

Tukevaa kimmovaahtoa, jonka pinnassa 4 cm
viskoelastista vaahtoa. Koko 30 x 25 x 70 cm.
Helmuksen ansiosta tyyny pysyy paikoillaan.
Tyyny ehkäisee selälle kääntymisen.
Takuu 2 vuotta

Takuu 2 vuotta

Unisun kiilatyyny
Jalan tukemiseen. Koko 80 x 50 x 40 cm.
Kimmovaahtoa,
jonka pinnassa 3 cm
viskoelastista vaahtoa.

Takuu 2 vuotta

Unisun asentohoitotyyny
ø 25 cm, pit. 180 cm
Eterlon Ultra 25
Erittäin pehmeä ja kimmoisa kimmovaahto.

Takuu 2 vuotta

Tyynyäkäytetään sekä vasemman että oikean lonkan tukemiseen. Voidaan käyttää myös muualla
tukityynynä.
Koko 40 x 45 x 12 cm.
6 cm viskoelastista vaahtoa
6 cm ER35 kimmovaahto

Unisun asentohoitotyyny/
monikäyttötyyny
Eri asentojen tukemiseen,
jota voidaan käyttää myös taitettuna tai rullattuna.
Viskoelastista vaahtoa.
Koko 45 x 75 x 3 cm.
Takuu 2 vuotta

Unisun asentohoitotyyny
Koko 80 x 30 x 15 cm.
Eterlon Ultra 25
Erittäin pehmeä ja kimmoisa kimmovaahto.

Takuu 2 vuotta

Takuu 5 vuotta

Reagoi kehon lämpöön ja painoon. Puutumista ja painehaavoja alentava. Kehon pintapaine jakaantuu tasaisesti, kääntyilemisen tarve
vähenee. Verenkierto paranee ja
lihakset saavat happea. Erityisesti
pitkäaikaispotilaille, liikuntarajoitteisille ja kipupotilaille. Sopii myös
palovammapotilaille.
- 6 cm tiheää viskoelastista vaahtoa, päällisen
ja patja-aihion välissä joustosukka, joka pienentää
kitkaa päällisen ja pehmusteen välillä. Päällinen pysyy
sileänä, jolloin sen hoito ja hygienia on parempi.

Unisun antidecubitus yhdistelmä/hygienia -patja
Reagoi kehon lämpöön ja painoon. Puutumista ja painehaavoja alentava patjakokonaisuus. Kehon pintapaine jakaantuu tasaisesti, kääntyilemisen tarve vähenee. Verenkierto
paranee ja lihakset saavat happea.
Erityisesti pitkäaikaispotilaille, liikuntarajoitteisille ja kipupotilaille,
max. 120 kg. Saatavana myös max.
150 kg. Sopii myös palovammapotilaille.
- 6 cm tiheää viskoelastista vaahtoa
- 8 cm ER kimmovaahto
yhdistettynä pintapehmeys ja kantavuus
- saatavana myös pelastuslakana ominaisuudella

Takuu 5 vuotta

Unisun korkealaatuinen
peruspatja/hygieniapatja
Yhdistettynä pintapehmeys ja kantavuus.
ER 35 kimmovaahto
ER 50 kimmovaahto

Takuu 5 vuotta

Kaikissa Unisun -tuotteissa päällysmateriaali on miellyttävän tuntuista
ja kestävää polyesterineulosta, jossa coattu polyuretaanikerros.
• joustava
• kosteutta läpäisemätön, mutta hengittävä
• antibakteerinen ja homesuojattu käsittely Bio-pruf
• paloturvallinen (täyttää SL 1)
• päällisen pintapyyhintä heikosti emäksisellä pesuliuoksella

• pesu max. 90 astetta
• vetoketju kahdella sivulla
• saatavana myös tippasuojalla
• patjoista saatavana kaikkia kokoja

Värivaihtoehdot

