Tuotteet levolliseen elämään

Patjat
PATJAT

Vuode, millä nukut, on elämäsi tärkein huonekalu
Oikean patjan ja sijauspatjan avulla kehosi lepää luonnollisessa asennossa
vähentäen jännitystä.
Oikean nukkuma-asennon avulla verenkierto helpottuu, puutumistilat raajoissa vähenevät, kääntymisen tarve pienenee ja
saavutat syvemmän sekä levollisemman yöunen.

Oikeanlainen vuode auttaa kehoamme lepäämään
Pitkä kokemuksemme terveydenhuollon ja kuntoutustutkimuksen parissa on perusta vuoteiden suunnittelulle ja rakenteelle.
Laaja tutkimustieto antaa meille mahdollisuuden tarjota Sinulle asiantuntemuksella suunniteltuja patjakokonaisuuksia, jotka
ovat turvallisia käyttää.

UniBALANS -vuode elää kanssasi
Ihmisen painojakauma on yksilöllinen. Kaikkien selkäranka on rakenteellisesti erilainen.
Siksi kaikkien UniBALANS- vuoteiden ja tyynyjen rakenne on muunneltavissa. Muunneltavuuden ansiosta tuote seuraa
myös kehosi muutoksia.
Tuotteiden rakenteissa ei käytetä liimaa, joten osien järjestystä ja käyttötapaa voi vapaasti muunnella.
Patjan eri osiin kohdistuu erilainen kuormitus ja siksi ne kuluvat eri tavalla.
UniBALANS -patjan rakenne mahdollistaa eri osien huollon ja päivittämisen tarvetta
vastaavalle tasolle milloin tahansa.

PÄIVITYKSEN SYITÄ VOIVAT OLLA mm.
• tapaturma tai selän kulumamuutokset
• nivel- ja/tai lihasongelma ja sen aiheuttamat muutokset
kehoon
• painonmuutokset
• tuotteen luonnollinen kuluminen
• vahinko tai tuotteen vaurioituminen
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Yksilöllinen rakenne kehosi mukaan
Käytämme UniBALANS -patjassa erikoisvalmisteisia
aktiivi -pussijousia.
Jousisto valitaan henkilön painon ja tarpeen mukaan.
Yhdistämme jousistoon kerroksittain joustavat mikrovyöhykeelementit, jotka ovat täysin muunneltavissa tuotteen koko
käyttöiän.
Jousisto valitaan asiakkaan mieltymysten ja painon mukaan
kahdesta joustoluokasta.
Aktiivijousiston ansiosta kehon ja vuoteen välinen paine pysyy
samanlaisena selin-, vatsa- ja kylkimakuulla.
Myönnämme UniBALANS -jousistoille 10 vuoden
katkeamattomuustakuun.

RUNKOSÄNGYT

Runkosänkyjen ja patjojen jousto-ominaisuudet ja rakenne kehoa vasten ovat
keskenään identtiset, joten voit valita mieltymystesi mukaisesti tuotteen joko irtopatjana erilliseen vuoteeseen tai
runkosänkynä.
Valmistamme runkosängyn puuosat ja hengittävän sälepohjan suomalaisesta massiivikoivusta vanhaa käsityöperinnettä
kunnioittaen.
Runkosängyn päällinen on irrotettavissa ja pestävissä.
Massiivikoivuinen runko voidaan hyödyntää vuosienkin jälkeen uusiokäytössä, mikäli vuoteen pehmuste- ja
jousto-ominaisuuksia halutaan muuttaa.

PATJOJEN JA RUNKOSÄNKYJEN KOOT:
80 x 200/210 cm
90 x 200/ 210 cm
120 x 200/210 cm

160 x 200/210 cm
180 x 200/210 cm

Patjan korkeus
Runkosängyn korkeus

n. 20 cm
n. 28 cm

Valmistamme patjoja myös erikoistilauksesta.

RÄÄTÄLÖIDYT TUOTTEET
Tarvittaessa suunnittelemme tuotteen terveydenhuollon
selkä– ja kuormitusanalyysin pohjalta.
Tutkimuksesta on mahdollista saada sairausvakuutuksesta
korvaus lääkärin lähetteellä.
UniBALANS -patjan ominaisuudet täydentyvät
UniBALANS -sijauspatjalla.

SIJAUSPATJAT

Olemme valinneet
UniBALANS -sijauspatjoihin soveltuvimmat raaka-aineet
et
yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa,
jotta Sinä voisit nauttia täydellisestä unesta.
Kaikki UniBALANS -tuotteet on valmistettu
käsityönä Suomessa.
Uni BALANS - sijauspatjat viimeistelevät
nukkumismukavuuden ja parantavat vuoteen
mukautuvuusominaisuuksia.
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UniBALANS -sijauspatjojen pehmuste on hengittävää,
painetta alentavaa viskoelastista vaahtoa, mikä mahdollistaa
luonnollisen nukkuma-asennon yöunen aikana.
Oikea nukkuma-alusta auttaa Sinua nukkumaan levollista
unta, vähentää kääntymisen tarvetta ja unen laatu paranee
ja syvenee.

Verhoilumateriaaleina käytämme antibakteerista
TeaTree-käsiteltyä joustokangasta ja toisella puolella
hengittävää pellavakangasta.
Voit valita käyttöön joko mukautuvamman joustokankaan tai tukevamman pellavakankaan tarpeesi mukaan.

SOLO

4 CM

Viskoelastinen UniBALANS -sijauspatja on ystävä jokaisen
selälle. Sijauspatja alentaa kehoon kohdistuvaa painetta ja
ehkäisee jännitystilojen syntymistä.

DUO

7 CM

UniBALANS Duo sijauspatja tarjoaa maksimaalisen
mukautuvuuden ja muunneltavuuden.
Duo-rakenteen avulla on mahdollista säätää sijauspatjaan
neljää eri kovuutta.
Joustokangas kehoa vasten mukautuu parhaiten ja lisää
tukea saat käyttämällä tikattua pellavakangasta.
Lisäksi sijauspatjan pehmuste-elementtien järjestystä muuttamalla räätälöit tuotteen tarvettasi vastaavaksi.

PATJANSUOJUS
Sijauspatjan päälle asetettava päällinen
suojaa patjaa likaantumiselta ja on helposti konepestävä.
Kulmien kuminauhat pitävät suojuksen paikoillaan.
Suojapäällisen materiaali on antibakteerista TeaTree-käsiteltyä joustokangasta.

SPELT -TYYNY

Spelt-rouhetyyny

p

on kehitelty luonnon omista raaka-aineista.
Se tukee kaularankaa ja muotoutuu jokaisen käyttäjän
tarpeita vastaavasti.

Spelt-tyynyn täytteenä on huolellisesti valikoitua speltrouhetta, mikä tuntuu käytössä miellyttävältä ja mukavan
viileältä.
Täyte ei kerää kosteutta ja on siksi hygieeninen käyttää.
Tyynyn päällinen on puuvilla-/pellavakangasta.

SPELT -SIJAUSPATJA
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SPELT

4 CM

UniBALANS Spelt -patja
on oikea vaihtoehto sinulle, joka arvostat luonnon
raaka-aineita.
Spelt sijauspatjan täytteenä on valikoitua spelt-rouhetta, mikä
tuntuu käytössä miellyttävältä ja mukavan viileältä.
Täyte ei kerää kosteutta ja on siksi hygieeninen käyttää.
Lokerovyöhykerakenteen ansiosta sijauspatja muotoutuu
tarkasti kehon rakenteen mukaisesti.

SPELT DUO

7 CM

Yhdistimme painetta alentavan Medi -materiaalin
hengittävän, kosteutta sitomattoman ja tukea antavan
Spelt-rouheen kanssa.
Spelt Duo -sijauspatja antaa miellyttävää tukea nukkumiseen
mukautuen tarkasti selkärangan rakenteeseen.
Muunneltavuus on samanlainen kuin Duo -sijauspatjassa.

SÄÄTÖTYYNY

YKSI TYYNY - 4 KÄYTTÖTAPAA
Uni BALANS - Säätötyyny
säilyttää selkärangan luonnollisen, kuormittamattoman
asennon, lievittää jännitystä ja kipua, minimoi kehoon
kohdistuvaa painetta, säilyttää esteettömän
verenkierron sekä vähentää kääntymisen tarvetta.
Tuotteen toimivuus perustuu muunneltavuuteen sekä
lämpöön ja paineeseen reagoivaan materiaaliin.
Tyyny mukautuu nopeasti eri nukkuma-asentoihin ja
erikoisprofilointi pitää tyynyn viileänä levon aikana.
Tyynyä voi käyttää tarpeen mukaan korkempaa tai
matalampaa puolta - lisäksi tyynyä voi korottaa
2 cm säätöpalan avulla.

MATERIAALI
Vaihtoehtona Medi Basic ja Medi Soft.
Tyynymateriaali on hengittävää ja hiostamatonta
painetta alentavaa vaahtoa, mikä reagoi kehon
lämpöön ja painoon.
RELAX -tyynyn vaahto on HR-Kimmovaahtoa.
Materiaalit soveltuvat hyvin allergikoille ja
astmapotilaille.
Tyynyn suojapäällinen on antibakteerinen
Tea Tree -käsitelty joustokangas.

MITAT
50 x 36 x 8/10 cm tai 10/12 cm lisäpalan kanssa

JUNIOR -TYYNY
Junior -tyyny on suunniteltu tukemaan
kasvavan lapsen kehitystä, ennalta ehkäisemään
emä
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ja helpottamaan kasvuiän aikana esiintyviä
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ka-- ja
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MITAT

50 x 36 x 7/9 cm

MATERIAALI
Tyynymateriaali on Medithermiä,
suojapäällinen on antibakteerinen
Tea Tree -käsitelty joustokangas.

UNITUKI / ASENTOTUKI
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UniBALANS
-asentotuki
ttuo helpotusta alaselän ongelmista kärsiville.
Se vähentää lonkan ja lantion painetta sekä helpottaa herS
mopuristusoireita.
m
Asentotuki on kehitetty helpottamaan alaselkään ja
A
lonkkaniveliin kohdistuvaa painetta yöunen aikana sekä enlo
naltaehkäisemään selän väsymistä.
n
Asentotuki estää polvinivelen virheasentoa ja säilyttää esA
teettömän verenkierron kylkiasennossa.
Tuote soveltuu selkä -, polvi– ja lonkkaleikkausten jälkihoitoon sekä oireiden ennalta ehkäisemiseen.
MATERIAALI
Hengittävä, painetta alentava vaahto, mikä reagoi kehon
lämpöön, antaen optimaalisen tuen.
Materiaali on kestävää ja hengittävää ja se soveltuu hyvin
myös allergisille.

Asentotukea käytetään::
• Levossa ja yön aikana
• Rasituksen jälkeen
• Kehon rentouttamiseen
• Lihasten ja selkärangan kuormituksen vähentämiseen
• Lonkka –ja polviongelmien hoitamiseen

MATKATYYNY / LORDOOSITUKI
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MATKATYYNY
on kätevä apuväline selkärangan ongelmiin ja hoidon tueksi.
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Tukityynyn materiaali on painetta alentavaa vaahtoa, jonka
a
mukautuvuusominaisuudet ovat huippuluokkaa.
Materiaali on avosoluista ja hengittävää. ja se antaa
optimaalisen tuen selin- ja kylkimakuulla.

Tyynyä voi käyttää:

MITAT: 22 x 50 cm
m

• Matkatyynynä
• Asentohoitotyynynä
• Lisätukena tavallisen tyynyn kanssa
• Lannelordoosin tukena
• Kaularangan tukena niskavaivojen yhteydessä

PUHDISTUS JA HOITAMINEN
Kaikki päälliset ja verhoilumateriaalit ovat irrotettavia ja konepestäviä.
Painele ja tuuleta tuotetta säännöllisesti, jotta sen elastisuus pysyy hyvänä.
Käytä aina tuotteen kanssa erillistä suojapäällistä, niin se palvelee Sinua pidempään.
Älä ota tuotetta käyttöön, jos se on syystä tai toisesta kostunut.
Älä nuku märillä hiuksilla tuotteen päällä. Anna tuotteen kuivua, jos se on kostunut.

PESUOHJEET
PÄÄLLISET:
PATJANSUOJUS:
PEHMUSTE-ELEMENTIT:

SPELT -TUOTTEET:

Konepesu 40°C
Konepesu 60°C
Käsinpesu haaleassa vedessä tai hygienisointi kuivassa 60°C lämmössä.
Kuivuminen: Tuote puristellaan varovasti kuivaksi ja annetaan lopun
kosteuden haihtua. Kuivuminen on hidasta solurakenteen vuoksi.
Tuuletus ja pinnalliinen puhdistus kostealla

TotalBALANS Finland Oy

on vuonna 1990 perustettu terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen erikoistunut yritys.
Avainlipputuotteemme on kehitelty pitkän tutkimustyön pohjalta yhdessä lääkärien ja
fysioterapeuttien kanssa.
Tuotekehityksen perustana on aina aito tarve tuotteelle sekä halu kehittää ratkaisu, joka palvelee
asiakasta mahdollisimman monipuolisesti ja pitkään.
Pyrimme jatkuvasti olemaan edelläkävijänä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyössä, jotta
tuotteemme vastaisivat asiakkaiden tarpeita.
Kaikki UniBALANS -tuotteet on valmistettu Suomessa käsityönä hengittävistä materiaaleista.
Niiden avulla et ainoastaan lepää paremmin vaan voit myös edistää kehosi kuntoutumista ja
lievittää kipua.

Valmistamme lepoa, työkykyä ja palautumista edistäviä tuotteita seuraaville toimialoille:
• Kotiin ja yrityksille
• Kuntoutukseen ja hoitolaitoksiin
• Terveydenhuoltoon
• Kuljetuskalustoon ja rekkoihin
• Veneisiin
• Matkailuautoihin ja asuntovaunuihin

TotalBalans Finland Oy
Katiskoskentie 178,
13500 Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 (0)10 6666 050
Tel. sales +358 (0)10 6666 051
fax +358 (0)3 688 38 45
myynti@totalbalans.fi
www.totalbalans.fi

