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Ergonomia

Liukulaudat EasyGlide
SR50
EasyGlide liukulautaa käytetään siirtymiseen esim. istuma-asennossa sängyn ja
pyörätuolin välillä, WC- istuimelle tai autoon siirryttäessä. Useita eri kokoja
erilaisiin siirtymistarpeisiin. Usein pidemmät mallit toimivat avustettaessa ja
pienemmät mallit itsenäisissä siirtymistilanteissa. Liukulaudan alapinnalla
liukueste. Malleissa SR5020 ja SR5050 taivutettavat reunat, jotka suojaavat esim.
pyörätuolin renkaan hankaukselta tai lialta. Kaikissa malleissa otekolot/kahvat.
Maksimikuormitus 135 kg.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

SR5020
SR5050
SR5060
SR5070

Liukulauta 60x33, easyglide taivutettava
Liukulauta 75x33, easyglide taivutettava
Liukulauta 60x25, easyglide ei taivutettava
Liukulauta 45x20, easyglide ei taivutettava

129,32 €
167,73 €
129,32 €
108,33 €

Sängynjalankorottaja puinen sisäm:6,5x6,5 ulkom:10x10
cm
181516
Sängynjalan korottajat 10-14,5 cm. Ulkomitat: 100x100x200mm. Sisämitat:
65x65x100 mm. Korotuspala: 60x60x10mm. 3 kpl/jalka = korotus 10-14,5 cm, 1,5
cm välein. Materiaali: Puuta.
Hinta 12,71 € (alv 24%)
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Sängynjalan korotus 4kpl/sarja
300300003
Muovista korotusta voidaan käyttää sängyn tai tuolin jalkojen korottamiseen. Sopii
pyöreisiin, neliskanttisiin sekä sokkelisängyn jalkoihin. Korotuksen halkaisija on 15
cm. Painorajoitus 500 kg. (Max. 4 osaa päällekkäin). Käyttö pyöreissä jaloissa:
pyöreän jalan maksimihalkaisija: 80 mm, korotus 4,5 tai 7 cm:n välein. Käyttö
neliskanttisissa /sokkelijaloissa: jalan maksimileveys 59/69 mm, korotus 4,5 cm
välein.
Hinta 45,79 € (alv 24%)

Koroketyyny Bima inkontinenssipäällinen, musta
B10
Tyynyn käyttö helpottaa tuolilta seisomaan nousua.Tyynyä on helppo liikutella ja
säilyttää päällisen kantokahvan ansiosta. Bima-koroketyynyt on valmistettu
napakasta ja tukevasta vaahtomuovista, jonka kantavuus on 100 kg/m3. Bima
-koroketyynyissä on kolmelta sivulta aukeava vetoketjullinen hygieniapäällinen,
joka voidaan puhdistaa pyyhkimällä tai konepesussa. Päällinen on hengittävä,
nesteitä läpäisemätön ja se pysyy hyvin paikoillaan luistamattoman
pintamateriaalinsa ansiosta. Tyynyn päällinen voidaan puhdistaa joko
konepesussa (maks. 60 oC), Huom! Pese päällinen vetoketju suljettuna.
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

B100-R
B103-R
B106-R
B112-R

Koroketyyny 40x40x5 cm Bima inkontinenssipäällinen, musta
Koroketyyny 40x40x7,5 cm Bima inkontinenssipäällinen, musta
Koroketyyny 40x40x10 cm Bima inkontinenssipäällinen, musta
Koroketyyny 40x40x15 cm Bima inkontinenssipäällinen, musta

55,80 €
58,90 €
62,00 €
65,10 €

Koroketyyny 1/2 pehmeä Bima inkontinenssipäällisellä
B1182-R/B1212-R
Tyynystä 1/2 on pehmeämpää materiaalia, jonka vuoksi toinen reisi pääsee
laskeutumaan alemmas ja lonkkakulma avautuu. Pehmeä osuus tyynystä
asetetaan kipeän tai liikerajoitteisen reiden alle. Bima-lonkkatyynyjen vaahtomuovi
on napakkaa ja tukevaa, materiaalin kantavuus on 100 kg/m3. Bima
-lonkkatyynyissä on kolmelta sivulta aukeava vetoketjullinen hygieniapäällinen,
joka voidaan puhdistaa pyyhkimällä tai konepesussa. Päällinen on hengittävä,
nesteitä läpäisemätön ja se pysyy hyvin paikoillaan luistamattoman
pintamateriaalinsa ansiosta. Saatavana kaksi kokoa 40x40x7,5 cm ja 40x40x10
cm.
Hinta 65,10 € (alv 24%)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero
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B1182-R
B1212-R

Koroketyyny 1/2 pehmeä 40x40x7,5 cm Bima inkontinenssipäällinen, sininen
Koroketyyny 1/2 pehmeä 40x40x10 cm Bima inkontinenssipäällinen, sininen

Koroketyyny 1/4 pehmeä Bima inkontinenssipäällinen,
sininen
B1184-R/B1214-R
Tyynystä 1/4 on pehmeämpää materiaalia, jonka vuoksi toinen reisi pääsee
laskeutumaan alemmas ja lonkkakulma avautuu. Pehmeä osuus tyynystä
asetetaan kipeän tai liikerajoitteisen reiden alle. Bima lonkkatyynyjen vaahtomuovi
on napakkaa ja tukevaa, materiaalin kantavuus on 100 kg/m3. Bima
lonkkatyynyissä on kolmelta sivulta aukeava vetoketjullinen hygieniapäällinen,
joka voidaan puhdistaa pyyhkimällä tai konepesussa. Päällinen on hengittävä,
nesteitä läpäisemätön ja se pysyy hyvin paikoillaan luistamattoman
pintamateriaalinsa ansiosta. Saatavana kaksi kokoa 40x40x7,5 cm ja 40x40x10
cm.
Hinta 74,40 € (alv 24%)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

B1184-R
B1214-R

Koroketyyny 1/4 pehmeä 40x40x7,5 cm Bima inkontinenssipäällinen, sininen
Koroketyyny 1/4 pehmeä 40x40x10 cm Bima inkontinenssipäällinen, sininen

Kaareva koroketyyny
B200-2/B203-2/B206-2
Koroketyynyt helpottavat tuolilta ylösnousemista. Kaareva koroketyyny sopii
erinomaisesti esimerkiksi keittiötuolin tai muun pyöristetyillä kulmilla varustetun
istuimen kanssa käytettäväksi. Tyyny voidaan kiinnittää paikoilleen sitomalla
nauhat korokkeen kulmista tuolin jalkojen ympärille. Kolme eri korkeutta 5 cm, 7,5
cm ja 10 cm. Koko 43x40 cm. Päällisen materiaali: musta polyesteri. Tyynyn
päällinen konepestävä (60 oC). Takuu: 2 vuotta (valmistus- ja materiaalivirheille)
Hinta 55,80 € (alv 24%)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

B200-2
B203-2
B206-2

Kaareva koroketyyny 5 cm bima keittiötyyny, standardi
Kaareva koroketyyny 7,5 cm bima keittiötyyny, standardi
Kaareva koroketyyny 10 cm bima keittiötyyny, standardi
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Vuode Leo
L80/90
Leo on kodinomaiseen hoivaympäristöön suunniteltu tukeva ja varmatoiminen
hoivasänky. Sängyn monipuoliset säädöt mahdollistavat optimaalisen asennon
tukemisen ja helpottavat sänkyyn siirtymisiä. Sähkötoiminen hoivasänky lisää
hoitajan työergonomiaa, lisäksi sivulaitojen helppo alaslasku ja selkeä käsiohjain
helpottavat hoitajien työtä. Käsiohjaimesta löytyy mm. painike, jolla makuutason
selkä- ja jalkaosat säätyvät samanaikaisesti. Leo sängyn laaja
korkeudensäätöväli mahdollistaa lyhyenkin käyttäjän tukevan istuma-asennon
sängyn reunalla, jalkojen ulottuessa lattiaan, mutta myös optimaalisen korkeuden
hoitajalle eri hoitotoimenpiteitä ajatellen. Sängyn alle jää matalimmallekin
korkeudelle säädettäessä riittävä maavara esimerkiksi potilasnostimen jalaksia
varten. Leo hoivasängyn patjapohja on neliosainen. Patjapohjan säätöjen lisäksi
myös koko sängyn kallistuskulmaa voidaan säätää (trendelenburg- ja
antitrendelenburg-säätö). Käyttäjä hyötyy tästä säädöstä esimerkiksi hakiessaan
hyvää ruokailuasentoa. Selkäosan ja jalkakulman säätämisen lisäksi
antitrendelenburgin säätöä käyttäen, ruokailuasento on hyvin istuva ja helpottaa
toimimista ja nielemistä. Leo hoivasänkyä on saatavana kahdella eri patjapohjan
leveydellä, 80cm ja 90 cm. Varastomallissa on täyspitkät sivulaidat ja
keskuslukitus. Leo sänkyyn on saatavana erilaisia lisävarusteita, kuten kahteen
osaan pituussuunnassa jaettavat sivulaidat, nousutuki, kohottautumisteline ja
laitojen varaan laskettava pöytätaso. Leon varastoväri on vaaleasävyinen maple
(vaahtera), saatavana myös erikoistilauksena muita värivaihtoehtoja. Alla
olevassa taulukossa on yksilöitynä Leo hoivasängyn vakiovarustus sekä
tilauksesta saatavilla olevat ominaisuudet. Leo hoivasänkyyn on saatavana
pidennyssetti, jolla sängyn makuutason pituus saadaan pidennettyä 220 cm:n.
Pidennyssetti voidaan hankkia uuden sängyn hankinnan yhteydessä tai asentaa
jälkiasennuksena. Vuode vakiovarustuksella voidaan toimittaa
keskusvarastoltamme 1-5 arkipäivän kuluessa. Tilausmallien hinta
määräytyy koon ja varustuksen mukaan. Tilausmallin toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Nousutuki ResUp
RST1
ResUp -nousutuen avula varmistetaan turvallinen nousu vuoteesta ja siirtyminen
vuoteeseen, kun tasapainonhallinta tai lihasvoima ovat heikentyneet. Nousutuki
voidaan asentaa kiinteästi puulaitasänkyyn, runkopatjasänkyyn tai sähkötoimiseen
kotihoitosänkyyn. Soveltuu 80-115 cm leveisiin sänkyihin. Käsiosa on irrotettava ja
sen käyttöasentoa voidaan muuttaa nostamalla sitä ja kääntämällä nousutuki
ulospäin sängystä, jolloin saadaan tilaa seisomaan nousulle ja hyvä tuki sivulle
seisoma-asennossa.Ote pitää hyvin muovitetulla pinalla ja tuntuu käteen
lämpimältä. Materiaali PVC pinnoitettu teräsputki. Väri: musta. Kiinnitysosat:
valkoiseksi pulverimaalattu teräs. Pakkaus sisältää tarvittavat mutterit, ruuvit ja
lenkkiavaimen. Max. kuormitus 125 kg.
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero
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Verollinen hinta

Kotihoidon apuvälineet 2018
RST09A
RST10A
RST10H
RST121
RST300

Resup asennusosa Bock-sänkyyn
Resup asennusosa scanbed-sänky suorakulmainen metalliputki
Resup asennusosa puu/levylaita
Resup käsitanko pvc-pinnalla
Resup runkopatjan lisäp(2l+12r 2 levyä+12 ruuvia

68,00 €
97,45 €
97,45 €
126,36 €
26,81 €

Liukupinnallinen siirtolakana WendyLett4Way, eri
kokoja
SR16
WendyLett4Way on liukupinnallinen siirtolakana, joka liukuu neljään suuntaan;
ylä-ala-suuntaan ja sivusuuntaan. Siirtolakanan päälipinta on ruutukuviollista
polyesteri-puuvilla -sekoitetta, joka kertoo käyttäjälleen liukusuunnista.
Siirtolakanan alapinta on satiinia, joka liukuu suurenkin painon alla erinomaisesti
WendyLett liukulakanaa vasten. Liukupinnallisen siirtolakanan avulla voidaan
avustaa henkilöä vuoteessa sivusuuntaan, kylkimakuulle, vuoteessa ylös- ja
alaspäin, sekä kohentaa pienillä liikkeillä erilaisia asentoja vuoteessa. Hyvän
asennon löydyttyä WendyLett4Wayn reunat käännetään patjan alle, jolloin
asento säilyy pidempään hyvänä. Vuoteen päätyä kohotettaessa voidaan
ruudullinen, liukumaton pinta kääntää lantion alla vasten liukulakanaa, jolloin
kitkapinta ehkäisee lantiota liukumasta kohti vuoteen jalkopäätyä.
Suosittelemme WendyLett4Way-siirtolakanaa käytettäväksi yhdessä WendyLett
-liukulakanan kanssa. Nämä tuotteet yhdessä lisäävät henkilön omatoimisuutta
asennon vaihteluissa, keventävät avustajan työtä ja ovat erinomainen lisä
painetta tasaavien patjamateriaalien kanssa yhdessä käytettäväksi. SR1657:ssä
molemmilla sivuilla 4 kahvaa, jotka helpottavat siirtämistä ja kääntämistä
vuoteessa. Liukupinnallinen siirtolakana voidaan yhdistää kahvoistaan
henkilönostimeen ja avustaa näin henkilöä vuoteessa ylöspäin tai kylkimakuulle
nostinavusteisesti. SR1637 ja SR1647 tuotteissa max. kuormitus 300 kg ja
SR1657 max. kuormitus 200 kg.
Valmistaja:
Handicare Ab

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

SR1637
SR1647
SR1657

Liukulakana,wendylett4way 140x200, ruudullinen
Liukulakana,wendylett4way 200x200, ruudullinen
Wendylett 4-way 140x190cm 4 kahvaa kummallakin sivulla

143,49 €
202,99 €
176,80 €
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Liukulakana WendyLett
SR166
WendyLett on liukulakana, jonka keskiosan liukas satiini helpottaa sivusuuntaan
siirtymistä ja kyljelle kääntymistä vuoteessa. Lakanan sivuilla olevat raidalliset
puuvillareunukset toimivat jarruina ja tukevat hyvään istuma-asentoon vuoteen
reunalla, Reunojen harmaa-valkoinen raidoitus kertoo liukulakanan
liukusuunnasta. Liukulakanaa on saatavana useaa eri kokoa. Puolet tai 3/4
vuoteen pituudesta kattavan liukulakanan alle sijataan tavallinen, esimerkiksi
puuvillainen aluslakana. Näin jalkaterien alla ei ole liukasta materiaalia, jolloin
esimerkiksi vuoteessa ylöspäin ponnistettaessa jalkaterien alle jää kitkaa.
Täyspitkää, koko sängyn pituuden kattavaa liukulakanaa, suositellaan täysin
avustettavan henkilön käyttöön, eikä sen alla tarvita lainkaan tavallista lakanaa.
Omatoiminen asennon vaihtaminen ja kääntyminen vuoteessa edellyttävät kykyä
poistaa kitkaa lantion ja hartioiden alta nostamalla lantiota tai hartiaa irti alustasta.
Vartalon voimien heikentyessä esimerkiksi ikääntymisen, sairauden tai vamman
vuoksi, lantion nostaminen ei enää välttämättä onnistu, jolloin liukulakanan avulla
lantiota voidaan nostamisen sijasta liu´uttaa ja näin säilyttää mahdollisuudet
omatoimiseen siirtymiseen ja kääntymiseen vuoteessa. WendyLett liukulakana
toimii erinomaisesti yhdessä painetta tasaavien ja painehaavoja ennalta
ehkäisevien ja hoitavien patjamateriaalien, kuten viskoelastisten ja ilmatäytteisten
patjojen kanssa. WendyLett liukulakana auttaa siirtymisissä sellaisenaan tai sen
päälle voidaan sijata tarpeen mukaan siirtolakana WendyLett 2way,
liukupinnallinen siirtolakana WendyLett 4way tai liukupinnallinen vuodesuoja
WendyLett 4way Inco.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

SR1629
SR1634
SR1639
SR1641
SR1651
SR1661
SR1668
SR1669
SR1671
SR1681

Liukulakana, 100x200 wendylett raidallinen
Liukulakana, 140x200 wendylett raidallinen
Liukulakana, 200x200 wendylett raidallinen
Liukulakana, 200x90 wendylett raidallinen, kiristysnauhalla
Liukulakana, 200x105 wendylett raidallinen, kiristysnauhalla
Liukulakana, 200x120 wendylett raita,kiristysnauha+liukupinta
Liukulakana, 140x220 wendylett raidallinen, 120cm sänkyihin
Liukulakana, 200x220 wendylett raidallinen
Liukulakana, 200x140 wendylett raita,kiristysnauha+liukupinta
Liukulakana, 200x370 wendylett raidallinen lliukupinta 70cm

73,79 €
76,87 €
101,49 €
138,37 €
187,07 €
171,89 €
107,04 €
101,49 €
181,50 €
155,35 €
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Tyynyliina, 50x60 wendylean raidallinen
SR1680
Toiminnalliset WendyLett -vuodetekstiilit on kehitetty helpottamaan vuoteessa
siirtymistä, kääntymistä ja muuta asennon kohentamista. WendyLean on
WendyLett -tuoteperheeseen kuuluva liukupinnallinen tyynyliina. Tyynyliinan
alapinta on liukasta satiinia, joka liukuu WendyLett liukulakanaa pitkin vuoteessa
ylä-ala-suunnassa. Päälipuolen raidallinen kuosi viestii liukusuunnasta.
Tyynyliinan molemmin puolin on otekahvat, joita voidaan hyödyntää tyynyn
liikuttelussa, sekä esimerkiksi avustettaessa makuulta istumaan nousussa.
WendyLean tyynyliina soveltuu erityisesti sellaisille käyttäjille, joilla on käytössään
sähkötoiminen kotihoitosänky. WendyLean tyynyliina helpottaa asennon
kohentamista sängyn selkäosaa kohotettaessa. Se myös helpottaa hartioiden ja
pään liu´utusta sängyssä ylöspäin. WendyLett -tuotteet täyttävät korkeatkin
hygieniavaatimukset, ne voi pestä 90°C lämpötilassa.
Hinta 33,85 € (alv 24%)

Siirto- ja talutusvyö ReturnBelt
SR603
ReTurnBelt-siirtovyön avulla voidaan avustaa potilas istuma-asennosta
seisomaan turvallisesti. ReTurnBelt-siirtovyö puetaan lantion ympärille ja vyön
kaksiosainen rakenne pitää sen hyvin paikoillaan ylösnousun aikana. Vyö
soveltuu istumasta seisomaan nousun sekä kävelyn tukemiseen sellaisille
käyttäjille, joilla on heikkoutta alaraajojen voimissa. Vyötä voidaan käyttää myös
matalissa siirroissa, esimerkiksi liukulautasiirroissa vuoteesta pyörätuoliin ja
takaisin. Vyössä on tukevuutta ja turvallisuutta lisäävä lukitusremmi käytettäessä
ReTurn siirtolaitetta. Pesu: 70°C vesipesu. Nyt myös koot XXL ja XXXL
tilauksesta.
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

SR6031
SR6032
SR6033
SR6034
SR6035
SR6036
SR6037
SR6038

Siirtovyö returnbelt, xxs
Siirtovyö returnbelt, xs
Siirtovyö returnbelt, s
Siirtovyö returnbelt, m
Siirtovyö returnbelt, l
Siirtovyö returnbelt, xl
Siirtovyö returnbelt, xxl
Siirtovyö returnbelt,xxxl

145,24 €
148,37 €
150,67 €
153,75 €
156,82 €
159,91 €
177,26 €
193,77 €
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Otetikas/-nauha, Flexigrip 175x9 cm, 8 kahvaa
SR6090
Elämänlangaksikin kutsuttu FlexiGrip -otenauha antaa tukea istumaan noustessa.
8 kahvaa. Koko: 9 x175 cm.
Hinta 73,40 € (alv 24%)

Siirtolaite Return 7500 i avoimella Returnbelt-kahvalla
SR7500I
ReTurn on monipuolinen laite siirtymistilanteiden avustamiseen. Siirtolaitetta
voidaan käyttää kääntötelineen tavoin esimerkiksi sängystä pyörätuoliin
siirtymisissä. Lisäksi sen avulla voidaan kuljettaa avustettavaa pidemmälle,
esimerkiksi suoraan sängystä kylpyhuoneeseen. ReTurnin avulla istumasta
seisomaan nousu on turvallista ja se soveltuu käytettäväksi silloin, kun
avustettava pystyy ponnistamaan vähintään toisella alaraajalla ja tarttumaan kiinni
siirtotelineestä vähintään toisella yläraajalla. Siirtolaitetta voidaan käyttää joko
sellaisenaan tai yhdessä siirto- ja talutusvyö ReTurnBeltin kanssa. Vyön käyttöä
suositellaan erityisesti silloin, kun avustattavan ponnistusvoima on heikko tai
lantion ojentamiseen tarvitaan enemmän tukea. ReTurnin avulla voidaan myös
testata seisomaannousu- ja kävelykykyä ja se toimiikin erinomaisena
harjoituslaitteena, vahvistaen avustettavan lihasvoimaa. Siirtoteline on kevyt ja
vakaa liikutella 6 pyörän ansiosta. Sivuilla olevat pyörät voidaan lukita ylösnousun
ja istuutumisen ajaksi. Siirtotelineen pieni koko mahdollistaa käytön ahtaissakin
tiloissa ja jalustan muotoiu mahdollistaa wc-istuinten ja tuolin lähelle pääsyn.
Siirtoteline koostuu kahdesta osasta, joten se on helppo koota, purkaa ja
varastoida. Laitteen kokonaisleveys on 57 cm, syvyys 68,5 cm ja korkeus 115 cm.
ReTurn 7500 on päivitetty versio suositusta Return7500:sta, jossa yläristikon
keskiputki on jätetty avoimeksi, jolloin Siirto- ja talutusvyö ReturnBelt on helppo ja
nopea pujottaa siihen. Maksimikäyttäjäpaino on 150 kg. Laitteen paino 16,5 kg.
Hinta 946,55 € (alv 24%)

Nojatuoli vaalea puu, dartex verhoilu tumma harmaa
VTV2
Tukeva korkea tuoli, pehmustetulla istuimella ja selkänojalla. Suora korkea istuin
helpottaa nousemista. Leveät käsituet varmistavat hyvän tuen siirtymi- sessä.
Tuolin korkeus on säädettävisää 4:ään eri istuinkorkeuteen 50/53/56/59cm
kätevästi jalkojen alla olevalla kuusiokoloruuvilla kiinnitettynä. Materiaali vaalea
lakattu massiivikoivu. Verhoilu tumman harmaa Dartex-kangas, joka täyttää
julkisten tilojen paloturvallisuusmääräykset.
Hinta 314,61 € (alv 24%)
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Hygienia

WC-korottaja Linido käsituilla ja kannella korotus
säädettävissä 85/125/165 mm
10659
Wc-korottaja nostaa wc-istuimen korkeutta siten, että jalkeille nouseminen
helpottuu ja seisomaan nousu onnistuu vähäisemmilläkin lihasvoimilla. Tukevat,
pehmustetut käsituet helpottavat seisomaan nousua ja istuutumista. Käsitukia
voidaan käyttää parina tai yksittäin. Ne ovat irrotettavat ja ylös nousevat,
mahdollistaen myös sivusuuntaisen siirtymisen wc-istuimelle. Linido wc-korottaja
asetetaan kiinteästi, kahden kiinnityspultin avulla kiinni wc-istuimeen. Kiinnitys
tapahtuu ilman työkaluja wc-istuimen tavallisen wc-istuimen kannen tilalle.
Wc-korottaja pysyy tukevasti paikoillaan ja se voidaan kiinnittää yleisimpiin
wc-istuinmalleihin. Linido wc-korottaja on korkeussäädettävä, korkeus on
valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta, korotuksen ollessa 8,5, 12,5 tai 16,5 cm.
Hinta 179,80 € (alv 24%)

Suihkujakkara Combi
200601312
Combi on alumiinirunkoinen, korkeussäädettävä suihkutuoli, jossa on kiinteät
käsituet. Tuolin istuin on miellyttävän pehmeä. Enemmän tukea tarvitseville tuoliin
on mahdollista kiinnittää selkänoja (lisäosa, nimike 200180312). Istuinkorkeus 42 62 cm. Istuimen leveys 42,6 cm, syvyys 35,2 cm. painorajoitus 150 kg.
Hinta 108,87 € (alv 24%)
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Suihku- ja wc-tuoli Nielsen Line, pienipyöräinen
313031/313030
Nielsen Line –tuolien runko on vahvaa alumiinia, joka on pulverimaalattu
valkoiseksi. Tuolia on saatavilla muovisella selkäosalla tai verkkoselkäosalla.
Muovinen selkäosa antaa hyvän tuen ja se on helppo puhdistaa. Verkkoselkäosa
mukautuu käyttäjän selän mukaisesti. Tuolin käsituissa on mukavat ja
luistamattomat TPE-päällysteet. Käsituet voidaan irrottaa helposti nostamalla ne
45 asteen kulmaan ja vetämällä sivullepäin. Tuolissa on 100 mm pyörät. Tuoliin
on saatavilla useita eri lisävarusteita, joiden avulla tuoli voidaan varustaa erilaisiin
tarpeisiin. Erikseen hankittavan kelauspyöräpaketin avulla tuoli saadaan
muutettua myös kelattavaksi suihku- ja wc-tuoliksi. Tuoliin sisältyy vakiona
korkeus- ja kulmasäädettävät jalkatuet, jotka on helppo tarvittaessa irrottaa ilman
työkaluja. Tuoli toimitetaan osissa.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

313030
313031

Suihku- ja wc-tuoli nielsen pienipyöräinen verkkoselkänoja
Suihku- ja wc-tuoli nielsen pienipyöräinen muoviselkänoja

692,70 €
667,28 €

Virtsapullo miesten + kansi "sorsa"
62092
Muovinen virtsapullo, jossa mitta-asteikko ja korkki. Vetoisuus 1,3 litraa. Sopii
telineeseen 7655.
Hinta 13,58 € (alv 24%)

Hiustenpesin Beauty
AA1839
Hiustenpesimen avulla voi levittää pesuaineen hiuksiin ja samalla hieroa
hiuspohjaa. Pituus 36 cm. Materiaalit: luistamatonta TPE-muovia, PP-muovia ja
kumi.
Hinta 31,64 € (alv 24%)
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Jalkaharja varrella+3 sientä
AA1848
Pitkän varren sivulla harja ja varren päähän voidaan kiinnittää pesusieni.
Pakkauksessa 2 kpl varpaanpesusieniä ja 1 isompi sieni jalkojen pesemiseen.
Varren pituus 56 cm. Harjakset nylonia, pesusienet PU, varsi PP-muovia
Hinta 35,41 € (alv 24%)

Wc-koroke Savanah 5cm
AA2112
WC-posliinin päälle helposti, ilman työkaluja, asennettava korokerengas, korkeus
5 cm. Sopii kaikkiin yleisimpiin WC-istuinmalleihin. Kiinnitetään säädettävillä
talloilla, jotka takaavat korokerenkaan paikallaan pysymisen. Korokerenkaan
edessä ja takana olevat aukot helpottavat hygienian hoitoa. Painorajoitus 190 kg.
Väri: valkoinen.
Hinta 45,20 € (alv 24%)

Wc-koroke Savanah 10cm
AA2114Y
WC-posliinin päälle helposti, ilman työkaluja, asennettava korokerengas, korkeus
10 cm. Sopii kaikkiin yleisimpiin WC-istuinmalleihin. Kiinnitetään säädettävillä
talloilla, jotka takaavat korokerenkaan paikallaan pysymisen. Korokerenkaan
edessä ja takana olevat aukot helpottavat hygienian hoitoa. Painorajoitus 190 kg.
Väri: valkoinen.
Hinta 45,20 € (alv 24%)
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Wc-koroke Savanah 15cm
AA2116
WC-posliinin päälle helposti, ilman työkaluja, asennettava korokerengas, korkeus
15 cm. Sopii kaikkiin yleisimpiin WC-istuinmalleihin. Kiinnitetään säädettävillä
talloilla, jotka takaavat korokerenkaan paikallaan pysymisen. Korokerenkaan
edessä ja takana olevat aukot helpottavat hygienian hoitoa. Painorajoitus 190 kg.
Väri: valkoinen.
Hinta 85,56 € (alv 24%)

Virtsapullo naisten, muovia Biocote
AA2630Y
Muovinen virtsapullo, jossa mitta-asteikko ja kahva. BioCote -materiaali sisältää
mikrobien kasvua ehkäiseviä ainesosia. Vetoisuus 1,0 litraa.
Hinta 32,29 € (alv 24%)

Alusastia vuoteeseen muovia Biocote
AA2658G
Kiilamainen muovinen, kantokahvalla ja kannella varustettu alusastia vuoteeseen.
Biocote -materiaali sisältää mikrobien kasvua ehkäiseviä ainesosia. Maksimi
pesulämpötila 137°C. Ulkomitat 31x45 cm. Korkeus 4 - 10 cm. Tässä mallissa
myös molemmilla sivuilla kahvat.
Hinta 47,34 € (alv 24%)

Hiusharja pitkä Beauty
AA4721
Hiusharja Beauty, jonka pituus 37 cm. Ergonomisesti muotoiltu kahva ja
varsi. Materialit: luistamaton TPE-muovi, PP-muovi.
Hinta 31,05 € (alv 24%)
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Kampa pitkä Beauty
AA4723
Ergonomisesti muotoiltu kahva ja varsi. Varren pituus 37 cm. Materiaalit:
luistamaton TPE-muovi, PP-muovi
Hinta 28,20 € (alv 24%)

Kynsisakset pitkävartiset
AA6766Y
Saksien terä on kulmassa varsiin nähden. Varpaankynsiin ulottuminen on
helpompaa. Terien pituus 3 cm.Kokonaispituus 21 cm Terät ruostumatonta terästä
ja kädensija PP-muovia.
Hinta 28,20 € (alv 24%)

Suihkujakkara Respecta Origo, yhtenäisellä ja
hygienia-aukollisella istuimella
BUWB30
Suihkujakkara, jossa irrotettavat polyuretaani muoviosat. Pulverimaalattu
valkoinen runko ja harmaat muoviosat. Istuinleveys 40 cm ja syvyys 37 cm. 8
portainen 2,5 cm:n välein säädettävät istuinkorkeus 44-64 cm. Sopii siis erittäin
pitkällekin käyttäjälle. Yksi jaloista on ns. hienosäätöjalka. Putket Ø 26 mm.
Yhtenäisellä ja hygienia-aukollisella istuimella. Selkäosa on lisävaruste ja
myydään erikseen. Selkäosassa kaksiportainen syvyyden säätö 1 cm:n välein.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

BUWB3001
BUWB3001H

Suihkujakkara Origo käsinojin yhtenäinen istuin
Suihkujakkara Origo käsinojin alapesu aukollinen istuin

111,39 €
118,06 €

Wc-istuimen pehmuste Comfort
LI09506.316
Sopii yleisimpiin wc-istuimiin. Pehmuste asennetaan kiinteästi wc-istuimeen.
Asennusväli 135-155 mm, huom. kiinnitysrautojen pituus 7 cm. Väri:
tummanharmaa. Tuote ei sovellu käyttöön, johon liittyy sivuttaissuuntaista
rasitusta.
Hinta 332,56 € (alv 24%)
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Tukikaide Linido
LI2603
Yläasentoon lukkiutuva tukikaide. Voidaan kiinnittää seinään tai lattiatolppaan.
Maksimikuormitus 150 kg pystysuunnassa ja 100 kg vaakasuunnassa.
Pituusvaihtoedot 53, 60, 70, 80 ja 90 cm. Värit valkoinen ja antrasiitti.

Tukitanko Linido Ergogrip
LI2611.0
Ergorip-tukitanko pesu- ja WC-tiloihin. Terästangossa on muoviset kiinnityslaipat
kummassakin päässä turvallista, EU-standardien mukaista asennusta varten.
Pituusvaihtoehdot 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm,
140 cm, 160 cm. Värivaihtoehdot valkoinen ja antrasiitti. Sallittu kuormitus 150
kg.

Liukupinnallinen vuodesuoja WendyLett4Way inco
SR164
WendyLett 4way Inco on vuodesuoja, jonka alapinta on liukasta ULF-materiaalia
(Ultra Low Friction). Vuodesuoja toimii imukykynsä vuoksi inkontinenssisuojana,
mutta alapinnan liukkaan materiaalin vuoksi sen avulla on helppo avustaa henkilö
siirtymään vuoteessa sivusuuntaan, kylkimakuulle ja ylä-alasuuntaan. SR1649tuotteessa on sivuilla kahvat, jotka helpottavat erityisesti siirtymissä
makuuasennossa tasolta toiselle, esimerkiksi vuoteesta pesutasolle. Vuodesuoja
voidaan myös kiinnittää kahvoista nostolaitteen henkariin, jolloin kyljelle
kääntyminen voidaan tehdä nostinavusteisesti. Suosittelemme käyttämään
WendyLett 4way Inco-vuodesuojan alla joko WendyLett-liukulakanaa tai Position
Cover-patjanpäällistä. Kaksi liukasta pintaa yhdessä poistavat kitkaa
erinomaisesti, tukien potilaan omatoimisuutta ja keventäen hoitajaan kohdistuvaa
fyysistä kuormitusta. Koot: 75x200 cm ja 140x120 cm jossa 7 kahvaa molemmilla
sivuilla. Väri harmaa.
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Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

SR1648
SR1649

Liukulakana inco, wendylett raidallinen, 75x200cm
Liukulakana inco, wendylett kahvoilla harmaa, 140x120cm

146,27 €
209,98 €

Jalallinen wc-koroke Easystack roiskesuoja sis. hintaan
144202
Käsinojallinen WC-korottaja, joka seisoo omilla jaloillaan. Korottajaa voidaan
käyttää joko WC-pöntön päällä tai ämpärin kanssa portatiivin tapaan. Jaloissa on
korkeussäätö. Korottajat voi kasata päällekkäin säilytystä varten. Roiskesuoja
kuuluu korottajaan vakiovarusteena.
Hinta 130,68 € (alv 24%)

Selkänoja Origo-tuoliin säätö ja lukitus klipsillä
BFSC3001
Origo-suihkutuoliin kiinnitettävä selkäosa. Selkäosa voidaan kiinnittää kahdelle eri
syvyydelle lukitusklipsien avulla.
Hinta 33,90 € (alv 24%)
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Kodinhoito

Aterimet Good Grips, kevyet 70 g
091205
Good Grips -aterimien kahva on pehmeää lateksitonta materiaalia. Luistamaton ja
uritettu pintamuotoilu tukevat käden otetta. Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu aterinosa voidaan taivuttaa haluttuun kulmaan oikealle tai vasemmalle
useita kertoja. Kahvan halkaisija n. 3cm ja pituus 10cm. Paino 70 g.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

091205228
091205244
091205285
091205301

Veitsi sahaterä goodgrips 70g
Haarukka goodgrips 70g
Ruokalusikka goodgrips 70g
Teelusikka goodgrips 70g

26,86 €
19,75 €
19,75 €
19,75 €

Aterimet Good Grips, painavat 170 g
09120P
Aterimet Good Grips. Painava. Good Grips -aterimien kahva on pehmeää
lateksitonta materiaalia. Luistamaton ja uritettu pintamuotoilu tukevat käden otetta.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu aterinosa voidaan taivuttaa haluttuun
kulmaan oikealle tai vasemmalle useita kertoja. Kahvan halkaisija n. 3 cm ja
pituus 10 cm. Paino on 170 g, joka helpottaa syömistä esim. käsien vapistessa.

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

091205947
091206010
091206028

Veitsi painava goodgrips 170g
Ruokalusikka painava goodgrips 170g
Haarukka painava goodgrips 170

22,12 €
22,12 €
22,12 €
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Nappikoukku, silmukkamalli
1311
Nappikoukku, silmukkamalli. Pyörörimakahvainen nappikoukku enintään 14 mm ja
22 mm napeille. Mitat: Pieni 19 cm, paino 21g; Iso: 22 cm ja 24 g. Kahvan pituus
15 cm ja halkaisija 1,5. Koukku ruostumatonta terästä, kahvaosa PP-muovia.
Hinta 11,02 € (alv 24%)

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

131100
131110

Nappikoukku silm/pieni
Nappikoukku silm/iso puuvarsi

Kokkiveitsi swereco sileäteräinen
132500
Kokkiveitsi Swereco, sileäteräinen. Kädensija luistamaton TPE-muovia, terä
ruostumatonta terästä. Terän pituus on 15,5 cm. Pystykahvaiset veitset
vähentävät ranteen kuormitusta. Työskenneltäessä voidaan pitää ranne suorana
ja hyödyntää työskentelyssä käsivarren lihaksia. Veitsien kahvaosa on valmistettu
materiaalista, josta on helppo pitää kiinni. Swereco-veitsien mukana tulee
teräkotelo, joka mahdollistaa turvallisen säilytyksen. Veitsien terät ovat
ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä tiskikoneessa.
Hinta 29,93 € (alv 24%)

Leikkuuveitsi swereco sahalaitainen
132503
Leikkuuveisti Swereco, sahalaitainen. Kädensija luistamaton TPU-muovia, terä
ruostumatonta terästä. Terän pituus on 20 cm. Pystykahvaiset veitset vähentävät
ranteen kuormitusta. Työskenneltäessä voidaan pitää ranne suorana ja
hyödyntää työskentelyssä käsivarren lihaksia. Veitsien kahvaosa on valmistettu
materiaalista, josta on helppo pitää kiinni. Swereco-veitsien mukana tulee
teräkotelo, joka mahdollistaa turvallisen säilytyksen. Veitsien terät ovat
ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä tiskikoneessa.
Hinta 25,68 € (alv 24%)
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Juustohöylä swereco pystykah vainen
132507
Juustohöylän kahvaosasta saa entistä paremman otteen uuden muotoilun sekä
luistamattoman materiaalin vuoksi. Myös leikkuuosa on paksumpi, joka tekee
leikkaamisesta helpompaa. Juustohöylän teräosa on ruostumatonta terästä ja
kahva muovia. Materiaali ei sisällä lateksia. Väri: Musta valkoisella ja harmaalla
tehostevärillä. Terän pituus on 8 cm.
Hinta 16,81 € (alv 24%)

Tarttumapihdit aktiivinen 40-100 cm
1512
Aktiivinen pihti, jonka alempi leuka liikkuu. Leuoissa kumiset liukuesteet ja kahvan
päässä on pieni magneetti. Väri määräytyy pihtien pituuden mukaan. Pihdit
erästä, kädensija PP-muovia, kärkiosa kumia. Varakumit aktiivisiin
tarttumapihteihin: Tuotekoodi 151490.
Hinta 33,77 € (alv 24%)

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

151200
151240
151250
151260
151270
151280

Tarttumapihdit aktiivinen 100cm
Tarttumapihdit aktiivinen 40cm
Tarttumapihdit aktiivinen 50cm
Tarttumapihdit aktiivinen 60cm
Tarttumapihdit aktiivinen 70cm
Tarttumapihdit aktiivinen 80cm

Otenauha, Elastack
92047E
Nauha on pehmeää ja sen voi kietoa erilaisten kahvojen ympärille
otteen parantamiseksi. Nauha on ihanteellinen paksuntamaan eri kahvoja (esim.
aterimet tai hammasharja), estämään otteen liukumista ja vahvistamaan otetta.
Elastack-nauha ei ole tahmea. Läpinäkyvä, kestävä ja lateksiton.
UltraSoft on pehmeämpi ja joustavampi. Käyttö vain huonelämpötilassa. Medium
on kiinteämpi ja se kestää myös konepesua. Tuotteet ovat kestäviä ja
lateksittomia. Mitat: 2cm x 3,6m.
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

091033711
920476

Otenauha elastack ultrasoft kirkas 2cm x 3,6 m
Otenauha elastack medium 2cm x 3,6m

22,33 €
22,33 €
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Pukeutumisen apukeppi
AA4680
Puinen apukeppi pukeutumiseen, jonka toisessa päässä on kumitulppa ja toisessa
metallilenkki. Pituus 52cm ja paino 236g.
Hinta 18,98 € (alv 24%)

Fix yleispidin
AA5276
Hyvä apuväline henkilölle, joka työskentelee yhdellä kädellä, tai jonka kädet ovat
heikot. FIXin pidikkeeseen voi kiinnittää esimerkiksi vispauskulhon. Pidike on
käännettävissä sekä vasen- että oikeakätiseen työskentelyyn. Piikkiosa on
irrotettava ja sen voi kääntää myös piikit alaspäin. Lauta pysyy paikallaan
kumisten liukuestetappien avulla. Laudan mukana toimitetaan myös kierteelliset
imukuppijalat, jotka pitävät laudan tiukasti kiinni alustassa. Lauta PP-muovia,
metalliosat ruostumatonta terästä, imukupit kumia. Mitat: 31,5 x 29,5 x 3,5 cm
Hinta 105,31 € (alv 24%)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

AA527601
AA527602
AA527603

Fixin tapit+piikkiosa+imukupit
Fixin lukitusosa
Fixin imukupit

26,64 €
88,04 €
11,30 €
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Keittolävikkö 165 mm
AA5351W
Keittämisen kestävä, ruostumaton teräslävikkö. Kiehuvaa vettä ei tarvitse kaataa,
vaan keitokset voi nostaa lävikössä pois kattilasta ja tarvittaessa huuhtoa
samassa lävikössä. Kahva on kuumentumaton. Läpimitta yläreunassa 16,5 cm,
läpimitta alareunassa 12 cm, syvyys 9 cm, kahva 16 cm. Lävikkö ruostumaton
terästä, kädensija PP-muovia.
Hinta 40,09 € (alv 24%)

Tarttumapihdit HR, aktiivinen
AA805TA
Aktiivinen pihti, jonka alempi leukaosa liikkuu. Leuat ovat myös vapaasti
käännettävissä 360˚. Kahvaa käytetään koko kädellä, ranne suorana. Leuat ja
kahvaosa muovia, väliputki alumiinia. Toisen leuan kärjessä pieni magneetti ja
koukku. Tarttumapihtiä kahta kokoa.
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Verollinen hinta

AA8054Y
AA8056Y

Tarttumapihdit hr akt 61cm
Tarttumapihdit hr akt 76cm

24,38 €
26,80 €

Avaajahattu pieni sininen dycem
NS07BO1
Avaajat ovat englantilaista Dycem-materiaalia. Tahmea materiaali, joka lisää kitkaa
kierrekantisia purkkeja ja pulloja avatessa. Ei sisällä lateksia. Annetaan kuivua
ennen käyttöä, sillä materiaali on märkänä liukas. Isompi Dycem sopii
kierrekorkeille ja kansille, joiden halkaisija on 2 - 11 cm ja pienempi Dycem pienille
korkeille esim. kynsilakkapulloille, virvoitusjuomapulloille ja lääkepurkeille.
Hinta 5,69 € (alv 24%)
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Avaajahattu iso sininen dycem
NS07JO1
Avaajat ovat englantilaista Dycem-materiaalia. Tahmea materiaali, joka lisää
kitkaa kierrekantisia purkkeja ja pulloja avatessa. Ei sisällä lateksia. Annetaan
kuivua ennen käyttöä, sillä materiaali on märkänä liukas. Isompi Dycem sopii
kierrekorkeille ja kansille, joiden halkaisija on 2 - 11 cm, ja pienempi Dycem
pienille korkeille esim. kynsilakkapulloille, virvoitusjuomapulloille ja lääkepurkeille.
Hinta 9,18 € (alv 24%)

Sukanvetolaite
RES2005
Jos selän, lonkan tai polven liikerajoituksen vuoksi on hankala ulottua jalkoihin, voi
sukanvetolaitteen avulla pukea sukan helposti. Tämä malli sopii kapean kärjen ja
yhtenäisen vetonyörin ansiosta myös heikot käsivoimat omaaville. Materiaalina
vahva, kestävä muovinylon kangasyhdistelmä tuplakanttauksin. Pituus 42 cm.
Yhtenäinen 120 cm vetonyöri.
Hinta 26,75 € (alv 24%)

Yleissakset stirex
S35BM
Joustosankasaksia käytetään koko kämmenellä. Joustosangan tai jousen avulla
sakset avautuvat kun puristusote vapautetaan. Leikkaamiseen ei tarvita paljoa
voimaa eikä eriytynyttä motoriikkaa. Sakset sopivat sekä oikea- että
vasenkätiseen työskentelyyn. Joustosanka (13,5 cm) ja terävät kärjet. Terien
pituus 7 cm. Kokonaispituus 21,5 cm. Terät ruostumatonta terästä, kädensija PP muovia.
Hinta 24,34 € (alv 24%)
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PantLock Housunpidin
SR805
PantLock-housunpidin on erityisesti ikääntyneille sopiva apuväline, kun
henkilöllä on tasapaino-, kyykistymis- ja kumartumiskyvyn heikentymistä.
Arkisetkin asiat kuten nouseminen yölliselle wc-käynnille ja housujen nostaminen
voivat olla vaikeita tilanteita ja johtaa kompastumisiin tai kaatumisiin
kun toimintakyky on heikentynyt. Pantlock-housulukko kiepautetaan toisen reiden
ympärille ennen housujen alas laskemista ja kiinnitetään paikoilleen tarran
avulla. Näin housut eivät pääse laskeutumaan nilkkoihin asti, jolloin niiden
vetäminen jalkaan wc-toimien jälkeen onnistuu pystyasennossa. Joskus pienestä
ratkaisusta on suuri apu! SR8055 PantLock-housunpidin, 1 kpl, hinta 9,00 € alv 0
%, 11,16 € alv 24 % SR8056 PantLock-housunpidin, 10kpl/pkt, hinta 55,00 € alv 0
%, 68,20 € alv 24 %
Hinta 11,16 € (alv 24%)

Lonkkasuojahousut wonderhip 2 suojainta + valk.
housut
WH01
WonderHip-lonkkasuojainhousuja on miellyttävä käyttää ja ne ovat
huomaamattomat vaatteiden alla. Suojaimien käyttö tuo turvallisuutta ja vähentää
huomattavasti lonkkamurtumien riskiä. Miellyttävien ja erinomaisesti muotoiltujen
housujen ansiosta lonkkasuojaimia voidaan käyttää koko päivän ja jopa öisin.
Soveltuvat myös urheiluharrastuksissa (esim. lautailu, skeittailu) vammoilta
suojaamiseen. Tuotepaketti sisältää 1 pr suojaimia ja 1 kpl valk. housut. Koot
XS-XXL. Lisäksi saatavana valkoiset tai mustat housut sekä valkoiset housut
nepparikiinnityksellä (haarakiilassa). Housujen pesu: Poista suojaimet, 60°C
vesipesu, linkous ja rumpukuivaus ovat sallittuja. Suojaimien pesu ja säilytys:
käsinpesu ja ilmakuivaus, ei suorassa auringonvalossa. Materiaalit: Housut 86 %
puuvilla, 5 % lycra ja 10 % polyamidi, suojaimet polyuretaani.
Hinta 79,34 € (alv 24%)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

WH01-8362
WH01-8661
WH01-8662
WH01-8663
WH01-8664
WH01-8929

Wonderhip xs valk.housut + 2 suojainta
Wonderhip s valk.housut + 2 suojainta
Wonderhip m valk.housut + 2 suojainta
Wonderhip l valk.housut + 2 suojainta
Wonderhip xl valk.housut + 2 suojainta
Wonderhip xxl valk.housut + 2 suojainta
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Nappikoukku ja vetoketjunvedin
AA4673
Puuvarsi, toisessa päässä nappikoukku ja toisessa vetoketjunvedin. Pituus
23,5cm, kahvaosan paksuus 19mm. Paino 27g.
Hinta 14,42 € (alv 24%)

Lautasen reunus
147500
Pingotetaan kolmen koukkukiinnikkeen avulla kiinni lautaseen. Sopii useimpiin
mataliin lautasiin. Muodostaa lautaseen jyrkän reunan, jota vasten ruoka on
helpompi saada lusikkaan. Reuna 3 cm. Voidaan laittaa astianpesukoneeseen ja
mikroaaltouuniin.
Hinta 6,71 € (alv 24%)

Purkinavaaja jarkey frost
B-2126
Avaajalla ilmataan kierrekannelliset säilyketölkit. Värilajitelma.
Hinta 6,96 € (alv 24%)

Muki handycup
1310.700
Kaksikahvainen, tukeva muki, jonka suunnittelussa on huomioitu sekä
koordinaatio- että kaularankaongelmat. Päätä ei tarvitse kallistaa, suuaukko on
tilava ja kahvoista saa otteen heikoillakin käsivoimilla. Levennetyn alaosan
ansiosta muki on kaatumaton. Sopii myös kuumille juomille. Muovia. Kestää
mikroaaltouunin. Tilavuus 2 dl. Korkeus 9,5 cm. Kokonaisleveys 15,5 cm. Kansi
saatavilla erikseen. Tuotekoodi 1320.600.
Hinta 12,51 € (alv 24%)
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