
KEITTIÖ 

 1. Safera liesivahti 
 
Käyttötarkoitus: Liesivahti aistii vaaratilanteet 
ennalta tarkkailemalla lieden lämpötilaa ja 
virrankulutusta sekä käyttäjän läsnäoloa, ja 
katkaisee liedestä tarvittaessa sähköt ennen 
palon syttymistä. Safera-liesivahdin saa joko 
valmiiksi liesituulettimeen asennettuna tai 
erikseen asennettavana tuotteena. 
Hinta: 498,48 € 
Myyjä: SAVO 
 

 2. Kädet -pyyhe 
 
Käyttötarkoitus: Käsipyyhe, jonka tarkoituksena 
on helpottaa käyttäjää tunnistamaan pyyhkeen 
käyttötarkoitus. Käsipyyhkeessä on brodeeraus 
sekä tarrakiinnitys, jonka avulla se on helppo 
kiinnittää esimerkiksi kahvaan. 
Hinta: 10€ 
Myyjä: Mammaroosa.fi 
 

 
3. Leikkuuveitsi 
 
Käyttötarkoitus: Leipä-/yleisveitsi. Veitsen 
kahvan tuen ansiosta veitsestä saa tukevan 
otteen ja ranne kuormittuu huomattavasti 
vähemmän, kuin normaalilla suorakahvaisella 
veitsellä. Tukikahvan ansiosta Työskenneltäessä 
voidaan pitää ranne suorana ja hyödyntää 
käsivarren lihaksia.  
Hinta: 27,09 € 
Myyjä: Respecta Oy 
 



 

 

 

4. Leikkuulauta 
 
Käyttötarkoitus: Laudan sivulla olevat 
reunukset helpottavat leivän voitelua. 
Mukana myös irrotettava piikikäs pidike, 
johon voi laittaa kuorittavan tai leikattavan 
ruoka-aineen. 
Hinta: 26,60 € 
Myyjä: Respecta Oy 
 

 

5.Keittiölävikkö 
 
Käyttötarkoitus: Lävikön avulla kiehuvaa vettä 
ei tarvitse kaataa kattilasta, vaan keitokset voi 
nostaa vedestä läviköllä, valuttaen samalla 
ylimääräisen veden pois. Kahva on 
kuumentumaton. Helppokäyttöinen ja kätevä.  
Hinta: 40€  
Myyjä: Respecta Oy 
 

 

6. Yleissakset (Stirex) 
 
Käyttötarkoitus: Jousisanka helpottaa saksien 
käyttöä avaamalla sakset, kun puristusote 
vapautetaan. Helppokäyttöiset sekä oikea- 
että vasenkätiseen työskentelyyn. 
Leikkaamiseen ei tarvita paljon voimaa eikä 
hienomotoriikkaa.  
Hinta: 24,30 € 
Myyjä: Respecta Oy 
 



 

 

 

 

7. Lautanen 
 
Käyttötarkoitus: Lautasessa on hieman 
korotettu reuna, jonka avulla ruokailija pystyy 
esimerkiksi yhdellä kädellä ruokaillessaan 
pitämään ruuan paremmin lautasella ja saaden 
ruuan paremmin ruokailuvälineeseen. Pohjassa 
olevat liukuesteet estävät lautasen liikkumista 
ruokailutilanteessa. Lautanen ei sovellu 
mikroaaltouuniin.   
Hinta: 25,71 € 
Myyjä: Respecta Oy  
 

 

8. Avaajahattu (iso) 
 
Käyttötarkoitus: Muovinen apuväline, joka 
helpottaa erilaisten purkkien ja pullojen 
avaamista lisäämällä kitkaa tahmean 
materiaalinsa kautta. Soveltuu hyvin esimerkiksi 
käyttäjille, joiden kädet ovat kipeytyneet, tai 
niiden voimat heikentyneet.  
Hinta: 9,18 € 
Myyjä: Respecta Oy 
 

 

9. Avaajahattu (pieni) 
 
Käyttötarkoitus: Muovinen apuväline, joka 
helpottaa pienempienkin purkkien ja pullojen 
avaamista lisäämällä kitkaa tahmean 
materiaalinsa kautta. Soveltuu hyvin esimerkiksi 
käyttäjille, joiden kädet ovat kipeytyneet, tai 
niiden voimat heikentyneet. 
Hinta: 5,69€ 
Myyjä: Respecta Oy 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Yleispidin 
 
Käyttötarkoitus: Yleispidike on tarkoitettu 
helpottamaan ruuanlaittoa henkilöillä, joilla on 
esimerkiksi käytössään vain yksi käsi tai käsien 
voimat ovat heikentyneet. Pidikkeeseen voi 
kiinnittää esimerkiksi vispauskulhon tai erilaisia 
ruoka-aineita. Tuotteessa on myös irrotettava 
piikkiosa, jonka avulla ruoka-aineita voi pitää 
paikoillaan. Pidike on käännettävä, joten se sopii 
sekä oikea- että vasenkätisille, ja laudan alla on 
liukuestetapit, jotka takaavat laudan 
paikallaanpysymisen. Mukana on myös 
kierteelliset imukuppijalat, joiden avulla lauta 
pysyy tiukasti kiinni alustassa.  
Hinta: 105,30 € 
Myyjä: Respecta Oy 
 



KYLPYHUONE 
 

 

 

 

 

11.Vartalonpesin Beauty 
 
Käyttötarkoitus: Helppo ja kevyt koko vartalon 
pesin joka mahdollistaa ulottumisen vartalon 
kaikkiin osiin käsiä, käsivarsia tai hartioita 
rasittamatta. Soikea kädensija ja sen pinta 
takaavat pysyvän otteen. 
Hinta: 29,20 € 
Myyjä: Respecta Oy  
 

 

 
12. Hiusharja Beauty  
 
Käyttötarkoitus: Pään muodon mukaisesti 
kaartuva hiusharja joka ei kuormita käsiä, 
käsivarsia ja hartioita. Soikea kädensija ja sen 
pinta takaavat pysyvän otteen. Helpottaa 
hiusten harjaamista esimerkiksi olkanivelen 
liikkeen ollessa rajoittunut. 
Hinta: 31 € 
Myyjä: Respecta Oy  
 

 

13. Kampa Beauty  
 
Käyttötarkoitus: Pään muodon mukaisesti 
kaartuva kampa joka ei kuormita käsiä, 
käsivarsia ja hartioita. Soikea kädensija ja sen 
pinta takaavat pysyvän otteen. Helpottaa 
hiusten harjaamista esimerkiksi olkanivelen 
liikkeen ollessa rajoittunut. 
Hinta: 28,10 € 
Myyjä: Respecta Oy  
 



 

14. Automaattinen bidé-suihku 
 
Käyttötarkoitus: Vesi alkaa virrata hanasta, kun 
käsisuihku nostetaan ripustimesta. 
Painettaessa käsisuihkun liipaisimesta 
vedentulo siirtyy käsisuihkulle. Laitettaessa 
käsisuihku takaisin ripustimeen hana sulkeutuu 
automaattisesti. Helppokäyttöinen käsisuihku 
esimerkiksi henkilölle jolla on vain yksi käsi 
käytössä tai käsien liikeradat ovat rajoittuneet, 
sillä henkilön ei tarvitse toisella kädellä 
kurotella hanaa. 
Hinta:405 € 
Myyjä: Oras Optima  
 

 

15. Tukikahvat ja suihkuistuin 
 
Käyttötarkoitus: Seinäkiskoon kiinnitettävä 
suihkuistuin sekä tukikahvat helpottavat 
suihkussa käymistä esimerkiksi, jos käyttäjän 
on hankala seistä pesutilanteessa. Molempia 
pystyy säätämään pysty- sekä vaakasuunnassa 
käyttäjän tarpeen mukaisesti. 
Myyjä: Algol Trehab  
Hinta: - 

 

16. Anni suihkutuoli  
 
Käyttötarkoitus: Suihkutuolin korkeutta voi 
säädellä ylösnousun helpottamiseksi. Myös 
selkänojan etäisyyttä pystyy säätämään 
käyttäjälleen sopivaksi. Tasausjalka 
tasapainottaa kylpyhuoneen kallistumista ja 
pitää suihkutuolin vakaana.  
Myyjä: Tukimet Oy  
Hinta: 110 € 
 

 



 

 

17. Käsi ja kylpypyyhkeet  
 
Käyttötarkoitus: Mukavakäyttöinen käsi- ja 
kasvopyyhe, joiden brodeerausten 
tarkoituksena on helpottaa käyttäjää 
tunnistamaan pyyhkeiden käyttötarkoitus. 
Hinta: 22 € 
Myyjä: Mamma Roosa 
 

 

18. Pehmo WC-istuimen rengas 
 
Käyttötarkoitus: Pehmoa käytetään 
nostattamaan wc-istuimen korkeutta ja täten 
helpottamaan istuimelle istumista sekä siitä 
nousemista. Pehmon pintamateriaali hylkii 
kosteutta ja on tämän takia erittäin 
hygieeninen. Istuinrengas reagoi käyttäjänsä 
kehonlämpöön ja on miellyttävä ihoa vasten. 
Hinta: 147,37 € 
Myyjä: EN-apuvälineet 
 

 

19. Tukikaide, käsienpesuallas 
 
Käyttötarkoitus: Kaide kiertää 
käsienpesualtaan ympäri, ja mahdollistaa 
tukevan otteen koko kaiteen matkalta. Kaide 
kiinnitetään seinään, ja siihen voi ottaa tukea 
seistessä, taikka noustessa wc-istuimelta. 
Hinta: 206€ 
Myyjä: Tukimet 
 

 



RUOKAILU/OLESKELU-TILA 
 

 

 

 

20. Tuolien hypistelykukat 
 
Käyttötarkoitus: Kukat kiinnitetään esimerkiksi 
tuolin käsinojaan. Kukkien hypistely stimuloi 
tuntoaistia ja voi auttaa mm. keskittymään tai 
rauhoittumaan.   
Hinta: - 
Myyjä: Maj Ines, Pikkune Kauppa 

 

 

21. Puinen aistitaulu 
 
Käyttötarkoitus: Luonnonläheinen puutaulu 
jota voi katsella ja koskettaa. Vaikuttaa näkö-ja 
tuntoaisteihin rauhoittavasti, ja tuo 
luonnontunnelmaa ympäröivään tilaan.   
Eristää myös ääntä.  
Hinta: - 
Myyjä: Woodroom 

 

 

22. Muhvit 
 
Käyttötarkoitus: Pussukka, jossa molemmissa 
päissä kädenmenevät aukot ja sisäpuolella 
ommeltuja helmiä. Helmien hypistely stimuloi 
tuntoaistia tarjoten käyttäjälleen 
mahdollisuuden esimerkiksi rauhoittumiseen 
tai keskittymiseen. 
Hinta: - 
Myyjä: Maj ines, Pikkune Kauppa 

 



MUUT KALUSTEET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Turvajakkara  
 
Käyttötarkoitus: Tukeva ja monikäyttöinen 
yleisjakkara, jonka avulla pääsee ylettymään 
korkeisiin paikkoihin ilman kurottelua. 
Selkänojan korkeutta voi säätää tuen 
lisäämiseksi. Leveissä askelmissa on urat, jotka 
lisäävät pitoa. Jakkaraa voi käyttää esimerkiksi 
verhojen ripustamiseen tai ylähyllyn tavaroihin 
ylettymiseen. 
Myyjä: Ettonet, Zorbas  
Hinta: 195 € 

 



MUUT APUVÄLINEET 

 

24. Turntable Kääntölevy (38cm) 
kahvalla  
 
Käyttötarkoitus: Tarkoitettu käytettäväksi 
henkilöille, joiden omatoiminen jalkojen 
siirtäminen on hankalaa. Molemmilta puolilta 
kumipinnoitteinen kääntölevy asetetaan 
jalkojen alle lattialle avustetun kääntymisen 
sujuvoittamiseksi esimerkiksi pyörätuolista 
vuoteelle siirryttäessä 
Kuormitus: 135kg 
Hinta: 128,50€    
Myyjä: Respecta Oy  

 

 

25. Liukulauta Glider (sininen) 
 
Käyttötarkoitus: Liukulauta helpottaa istuvan 
henkilön siirtämistä esimerkiksi sängynlaidalta 
pyörätuoliin. Mukana toimitettavien laudan 
alapuolelle kiinnitettävien liukuesteiden 
ansiosta lauta pysyy paikallaan 
siirtotilanteessa. Muovisen liukulaudan saa 
taitettua kolmeen osaan. 
Hinta: 110,60 € 
Myyjä: Respecta  

 

 

26. Sukanvetolaite  
 
Käyttötarkoitus: Jos selän, lonkan tai polven 
liikerajoituksen vuoksi on hankala ulottua 
jalkoihin, saa sukanvetolaitteen avulla puettua 
sukan helposti. Malli sopii kapean kärkensä ja 
yhtenäisen vetonyörinsä ansiosta myös 
henkilöille, joiden kädet ovat kipeytyneet tai 
niiden voimat ovat heikot. 
Hinta: 26,70 € 
Myyjä: Respecta Oy 



 

27. Sukanvetolaite 
 
Käyttötarkoitus: Pitkää sukanvetolaitetta 
voidaan käyttää pitkien ja lyhyiden sukkien 
tai sukkahousujen pukemiseen. 
Sukkahousuja pukiessa tulee käyttää kahta 
yhdistettyä sukanvetolaitetta. Muovinen 
kangas liukuu helposti kaikille lattioilla ja 
siinä on kädensija, joka helpottaa sukan 
vetämistä jalkaan. Sukanvetolaite auttaa 
esimerkiksi henkilöä, jonka on vaikea ulottua 
jalkoihin selän tai lonkan liikerajoitusten 
takia. 
Hinta: 109 € 
Myyjä: Tukimet  

 

 

27. Tukikahva, 
imukuppikiinnitteinen 
 
Käyttötarkoitus: Imukuppikiinnitteisen 
tukikahvan voi kiinnittää esimerkiksi vessan 
seinään antamaan tukea seisomiseen ja 
nousemiseen. Kiinnitys tapahtuu helposti ja 
nopeasti. Kahvassa on turvatunnistin, joka 
näyttää, mikäli imuteho on heikentynyt. 
Tällöin se irrotetaan, puhdistetaan ja 
kiinnitetään uudestaan paikalleen. 
Maksimipaino: 85 kg 
Hinta: 272,80 € 
Myyjä: EN-Apuvälineet 

 

 

27. Keppiteline 
imukuppikiinnitteinen 

Käyttötarkoitus: Keppiteline, joka 
kiinnitetään imukuppikahvan avulla. 
Telinettä voi siirtää oman tarpeen mukaan 
paikasta toiseen, jolloin se on käyttäjälleen 
aina sopivasti ulottuvissa. 
Hinta: 110€ 
Myyjä: EN-Apuvälineet 

 



 

 

 

28. Kenkälusikka joustava  

Käyttötarkoitus: Pitkävartinen kenkälusikka 
helpottaa kengän pukemista silloin kun 
jalkoihin ulottuminen on hankalaa. Kiiltävä 
metallinen lusikkaosa joustaa varren päässä 
helpottaen pukemista. 
 
Hinta: 20€ 
Myyjä: Respecta  

 

 

29.  Yleisavaaja  
 
Käyttötarkoitus: Yleisavaajan muotoiltu 
vipuvarsi laajalla otepinnalla helpottaa 
kahvan painamista ennen kääntämistä. 
Auttaa mm. kierrettävien hanojen, lukkojen, 
liesien säätimien ja pesukoneen hanojen 
kääntämisessä. Kätevä apuväline esimerkiksi 
henkilölle jolla on kipeytyneet kädet, tai 
käsivoimat ovat heikentyneet. 
 
Hinta: 27,30 € 
Myyjä: Respecta  

 

 

30. Tarttumapihdit (Passiivinen)  
 
Käyttötarkoitus: Passiiviset tarttumapihdit 
sopivat henkilölle, jolla puristusvoima on 
selkeästi heikentynyt. Niiden avulla tavaroita 
voi nostaa helposti lattialta tai korkeista 
paikoista ilman kumartelua ja kurottelua  
 
Koko: 40-80cm, väri määräytyy koon mukaan. 
Hinta: 45€ 
Myyjä: Respecta Oy 

 
 



 

31. Tarttumapihdit (Aktiivinen)  
 
Käyttöarkoitus: Aktiiviset tarttumapihdit 
sopivat henkilölle, jolla on normaali käsien 
puristusvoima sekä sormien liikelaajuus. 
Pihdeillä voi nostaa myös pieniä ja 
epämääräisen muotoisia esineitä ilman 
kumartelua ja kurottelua. Leuat voi kääntää 
360°. Koukku pihdin päässä helpottaa myös 
vaatteiden pukemista. Kahvassa on 
tukipinnat, jotka vähentävät ranteeseen 
kohdistuvaa kuormitusta. 
Koko: 76cm  
Hinta: 26,80 € 
Myyjä: Respecta Oy, saatavilla myös 
Tukimetista (76,2cm, 48 €) 

 

 

32. Ompelusakset 
 
Käyttötarkoitus: Kädensijat ovat tehty 
muovista ja nihkeästä thermoelastista, minkä 
ansiosta sakset pysyvät kädessä tukevasti 
helpottaen leikkaamista. Turvalukitus suojaa 
teriä, kun sakset eivät ole käytössä. 
Hinta: 28,71 € 
Myyjä: Respecta Oy 

 

33. Talouspihti Stirex (iso) 
 

Käyttötarkoitus: Joustosankaisista pihdeistä 
saa helposti vahvan kokokämmenotteen 
ilman suurta voimankäyttöä. Talouspihdeillä 
voi tarttua mm. pistokkeisiin tai vipuihin, ja 
pihtien pinnoitettujen leukojen ansiosta niillä 
saa pitävän otteen. Sopii oikea- ja 
vasenkätisille. 
Hinta: 28,40€ 
Myyjä: Respecta Oy 

 



TYYNYT 

 

 

34. Lonkkatyyny 40 x 40 cm –
Unikulma 
 
Käyttötarkoitus: Tarkoitettu 
lonkkaleikkauksien jälkeen helpottamaan 
istumista, jottei painoa menisi liikaa juuri 
leikatun kohdan päälle. Sopii erilaisille 
istuimille. Tehty materiaalista, joka ei painu, 
kun siihen istuu. Tekstiili eritetiivistä 
hygieniakangasta ja käsitelty sieni- ja 
homekasvuston ehkäisemiseen. Sivuissa myös 
nestettä läpäisemätön vetoketju. Päällisessä 
myös kantokahva. 
Painosuositus: 120kg. 
Hinta: matalampi 73€, korkeampi 77€ 
Myyjä: Unikulma 

 

35. Lonkkatyyny - Tukimet 
 
Käyttötarkoitus: Tukee lonkkaa istuessa, 
esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeen. 
Päällinen irrotettavaa samettia tai polyesteriä. 
Sametin pesu 30 asteessa, polyesteri päällisen 
pinta pyyhitään nihkeällä liinalla.  
Hinta: 72€ 
Myyjä: Tukimet 

 

36. Korotustyynyt 
 
Käyttötarkoitus: Sopii erilaisille alustoille 
nostamaan istumakorkeutta. Sisältää myös 
kantokahvan, joka helpottaa tyynyn 
kuljettamista mukana. Tehty 
hygieniakankaasta ja pohja on liukumatonta. 
Nestettä läpäisemätön vetoketju ja käsitelty 
sieni- ja homekasvuston ehkäisemiseen. 
Saatavana 5cm ja 10cm korkuisena. 
Painoraja: 120kg.  
Hinta: matalampi 67€, korkeampi 71€ 
Myyjä: Unikulma 



 

37. Astro istuintyyny 
 
Tarkoitus: Tarkoitettu tueksi erilaisiin istuimiin, 
joissa istutaan pidempiä aikoja. Istujan paino 
jakautuu tasaisesti tyynylle ja ehkäisee 
painehaavojen syntymistä. Soveltuu 
henkilöille, joilla on matala tai keskisuuri 
painehaavariski. Hygieeninen kangas, joka ei 
päästä nestettä läpi. Käsitelty sieni- ja 
homekasvuston ehkäisemiseen. Tyynyn 
päällisen sisälle on myös mahdollista laittaa 
kovikelevy tarvittaessa.  Konepesu 95 asteessa. 
 
Painoraja: 120kg.  
Hinta: 71€ 
Myyjä: Unikulma 
 

 

38. Air-o-sit istuintyyny 
 
Tarkoitus: Istuinyyny, joka soveltuu 
pyörätuoleihin ja muihin istuimiin. Tehty 
materiaalista, joka pitää tyynyn kimmoisuuden 
ja ehkäisee sillä painehaavojen syntymistä. 
Istuin on hengittävä ja hygieeninen. Käsitelty 
sieni- ja homekasvuston ehkäisemiseen. 
Tyynyssä on nestettä läpäisemätön vetoketju. 
Soveltuu henkilölle, jolla on matala tai 
keskisuuri painehaavariski. Konepesu 95 
asteessa. 
 
Painoraja: 120kg  
Hinta: 175€ 
Myyjä: Unikulma 
 

 

 

 

 

 



MAKUUHUONE 

 

 

39. Nousutuki 
 
Käyttötarkoitus: Helpottaa vuoteeseen 
siirtymistä esim. pyörätuolista. Nousutuessa on 
tukeva rakenne ja se on helposti 
puhdistettavissa. Sopii käytettäväksi sekä 
yhtenäisten että jaettujen laitojen kanssa. 
Käyttö joko vuoteen suuntaisesti tai 90°asteen 
kulmassa. 
Mitat: Korkeus 52cm, kahvan pituus 29cm 
Hinta: 180€ 
Myyjä: Unikulma 

 

40. Kohottautumisteline 
 
Käyttötarkoitus: Nousukahva vuoteen 
yläpuolella helpottaa sängyssä istumaan 
nousemista silloin, kun henkilöllä ei ole 
tarpeeksi voimaa nousta omin voimin.  
Telineessä on portaaton korkeussäätö ja 
ovaalin muotoiseen kohottautumistelineeseen 
voidaan liittää kiinnitysklipsit, esimerkiksi 
nestepussia varten. Kohottautumistelineen voi 
asentaa vuoteen pääpäädyn kulmaan. Sopii 
vuoteisiin sekä yhtenäisillä että jaetuilla 
sivulaidoilla. 
Hinta: 120€ 
Myyjä: Unikulma 

 

41. Air-o-bed-patja, safe-pohja 
 
Käyttötarkoitus: Patja ehkäisee pitkäaikaisesta 
makaamisesta syntyviä kehoon kohdistuvia 
paineita ja painehaavoja sekä edistää 
pintaverenkiertoa. Patja koostuu kolmesta 
erikovuisesta kerroksesta; siimakerros, 
viskoelastinen vaahtogeelikerros ja 
kimmovaahtomuovi-kerros.  
Hinta: 1694€ 
Myyjä: Unikulma 



 

42. Hoivavuoteisiin sopiva LED-
valaisin 
 
Käyttötarkoitus: Valaisimen voi liittää vuoteen 
päädyn kummalle puolelle tahansa, sopii 
kaikkiin Wissner-Bosserhoffin vuoteisiin. 
Korkeus säädettävissä joustavan varren avulla. 
 
Hinta: 365€ 
Myyjä: Unikulma 

 

 

43. Yöpöytä 
 
Käyttötarkoitus: Yöpöydän tarjoilutasoa voi 
käyttää esimerkiksi sänkypotilaan 
ruokailutilanteessa. Varusteet: 2 kpl pehmeästi 
sulkeutuvaa vetolaatikkoa, joiden sisäosat ovat 
helposti irrotettavissa puhdistusta varten, 1kpl 
korkeus- ja kaltevuussäädettävä tarjoilutaso, 
jota voi käyttää vuoteen molemmilla puolilla. 
Tarjoilutason puolen vaihto tehtävissä ilman 
työkaluja. Lukittavat pyörät. 
 
Mitat: L. 68,6 cm K. 77,9 cm S. 47 cm 
Malli: Vivo-3 
Myyjä: Unikulma 
Hinta: 950€ 

 

 

44. Sängynjalan korottajat 
 
Käyttötarkoitus: Tukevat sängynjalat sängyn 
korottamiseen. Saatavilla eri kokoja; korkeus 5 
ja 10cm, aukon koko 6x6 ja 8x8cm. Saatavilla 
myös sokkelisängynkorottajana; tavalliset 7 ja 
11cm, säädettävät 5 ja 10cm. 
 
Myyjä: Tukimet  
Hinta: Normaalit korottajat 15-18,50€/kpl 
riippuen koosta, sokkelisängynkorottajat 
normaali 20€ ja säädettävä 27€. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Sentida 6-hoivavuode 
 
Käyttötarkoitus: Kodinomainen hoivavuode 
vaativan hoidon tarpeeseen.  Pyöristetyt 
reunat päädyissä ja laidoissa ovat miellyttävät 
tarttua ja portaattomalla korkeussäädöllä saa 
säädettyä korkeuden tilanteeseen sopivaksi. 
Laitavaihtoehtoina ovat peruslaidat 2 osassa 
tai jaetut laidat 4 osassa. 
Runsaasti lisävarusteita saatavilla mm. nousun 
apuvälineitä, valaisimia, ruokailutasoja jne. 
 
Myyjä: Unikulma 
Hinta: 3550€ sis. alv (yritysasiakkaille hinta 
lasketaan varustelutason mukaan) 

 



MUUT APUVÄLINEET 

 

Wheellator-monitoimirollaattori 
 
Käyttötarkoitus: Monitoimirollaattorin etuna 
on sen muuteltavuus. Matkalla rollaattorin voi 
kääntää ympäri ja käyttää pyörätuolin tapaan 
kelaamalla. korkeussäädettävä selkänoja tukee 
selkää ja suuret takarenkaat soveltuvat myös 
maastoon. Myös jalkalautoja voi säätää 
halutun mukaiseksi. Kokoontaitto ja 
korkeudensäätö onnistuu ilman työkaluja. 
 
Hinta: 1035€  
Myyjä: Tukimet  

 

 

Reumatuoli (Reeta) leveä malli 
 
Käyttötarkoitus: Puutuoli joka on suunniteltu 
rakenteeltaan mm. lonkkavaivoista kärsivien 
istumista helpottamaan. Tuolissa on kiinteät 
verhoilut pehmentämässä istumista ja kiinteät 
käsinojat helpottavat ylösnousemista. 

 

 

KävelytukiMauno, 4-pyöräinen 
 
Käyttötarkoitus: Kävelyteline antaa tukea 
kävelytilanteisiin ja on helppokäyttöinen 
sisätiloissa kapeutensa ansiosta. Mahtuu 
pieneen tilaan, joten se on helppo varastoida. 
Työntöaisojen korkeutta voi säätää 
portaattomasti, sillä ne kiristyvät 4- sakaraisilla 
kiristyksillä. Rollaattorissa myös iso kori, jossa 
on helppo kuljettaa tavaroita mukanaan. 
Kotimainen tuote.   
Hinta: 329€ 
Myyjä: Tukimet 


