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Väheste kohandamisvõimalustega lihtne standardne
tool, millel on kokkupandav
terasest ristraam.
Istme laiused 38–50,5 cm.
Kandevõime 127 kg.
Tooli minimaalne kaal 16,5 kg.

Manuaalratastool Action 3 Junior
Laste ratastool, millel on
kokkupandav alumiiniumist
ristraam ja reguleeritav istme
kõrgus.
Istme laius 20,5 cm–38 cm.
Maksimaalne kandevõime 80
kg. Tooli kaal 14,5 kg.

Manuaalratastool Action 3 ühe käega juhitav

Istme laiused 38 – 48 cm.
Kandevõime 125 kg. Tooli
minimaalne kaal 16,2 kg.

Manuaalratastool Action 3
Ratastool, millel on kokkupandav alumiiniumist
ristraam.
Istme laius 38–50,5 cm.
Kandevõime 125 kg.
Tooli kaal 14,2 kg.

Manuaalratastool Action 3 ühe käega ja hoorattaga juhitav

Hoobjuhitavusega
alumiiniumist ristraamil
ratastool.

Ühe käe ja hoorattaga
juhitav alumiiniumist
ristraamil ratastool.

Istme laius 38–50,5 cm.
Kandevõime 125 kg.
Tooli minimaalne kaal 14,2 kg.
Transportkaal 7,6 kg.

Istme laius 38–50,5 cm.
Kandevõime 125 kg.
Tooli minimaalne kaal 14,2 kg.
Transportkaal 7,6 kg.

Manuaalratastool Action 4

Manuaalratastool Action 4 Heavy Duty

Ratastool, millel on kokkupandav alumiiniumist
ristraam.

Ratastool, millel on kokkupandav alumiiniumist
topelt ristraam.

Istme laius 38-48 cm.
Kandevõime 125 kg.
Tooli kaal 15,2 kg.

Istme laius 50,5–60,5 cm.
Kandevõime 160 kg.
Tooli kaal 15,2 kg.

Manuaalratastool Topaz
Ratastool, millel on kokkupandav topelt ristraam.
Istme laius 51–76 cm.
Kandevõime 318 kg.
Tooli kaal 40 kg.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Lihtne ratastool, millel on
kokkupandav alumiiniumist
ristraam.

Abistaja juhitav käsiratastool Clematis
Täisraamiga passiivne mugav
tool. Jalatugede ja käetugede
kõrguse reguleerimise võimalus.
Valikus istme laiused:
39, 44 või 49 cm.
Istme sügavus 42–48 cm.
Istme kõrgus 45 cm.
Kandevõime 125 kg.
Tooli kaal 30–33,5 kg.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

MANUAALRATASTOOLID

Manuaalratastoolid

Manuaalratastool Action 2
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Elektriline ratastool TDX

Abistaja juhitav käsiratastool Rea Dahlia

Valikus erinevaid mudeleid!!
Kõrgkvaliteetne ratastool, mis on mõeldud neile, kes tahavad saada ratastooli
kasutamisest maksimaalset kogemust ning võimalusi. Tehnoloogia, mis võimaldab
ideaalselt manööverdada. SureStep® ületab sujuvalt kõik takistused.

Tooli võimalik kallutada 45° nurga alla.
Istme laius: 39, 44 või 49 cm.
Istme sügavus 43–50 cm.
Kandevõime 135 kg.
Tooli kaal >35 kg.

Abistaja juhitav käsiratastool Azalea

Istme laius 44–53 cm, sügavus 38-51 cm.
Kandevõime 180/160/140 kg. Kaal 138 kg.
Akud 73-6 Ah, mootor 2x340 W.
Kiirus 8 või 6 km/h. Läbisõit 32 km.

Manuaalratastool XLT Active / Dynamic / Swing

Valikus erinevaid mudeleid!
Täisraamiga passiivne
mugavustega tool, mida
kohandatakse vastavalt
kliendi vajadustele.
Istme laius 39-590 cm.
Istme sügavus 43–50 cm.
Kandevõime 135 kg.
Tooli kaal 34 kg.

Manuaalratastool XLT Max

Elektriline ratastool Kite
Kite on Invacare poolt patenteeritud alusraamiga ratastool.
Spetsiaalne sõltumatu vedrustussüsteem, mis pehmendab põrutusi
ja vibratsiooni, tagades sõidumugavuse ja ühtlase ning stabiilse sõidu
erinevatel pinnastel.

Istme laius 35- 50,5 cm.
Istme sügavus 40- 50 cm.
Kandevõime 135 kg.
Tooli kaal 9,8-11,3 kg.

Istme laius 38- 600 cm, sügavus 41-58 cm.
Kandevõime 136/160 kg. Kaal 125 kg.
Akud 60/73 Ah. Mootor 2x250 W / 2x340 W.
Läbisõit 39 km. Kiirus 6 või 10 km/h.

Elektriline ratastool iChair

Istme laius 50,5-60,5 cm.
Istme sügavus 50- 60 cm.
Kandevõime 180 kg.
Tooli kaal 15,5 kg.

Elektriline ratastool Bora

Väga sportlik elektriline
ratastool.
Kasutajasõbralikult
kompaktsete mõõtudega ja
lihtne hooldada.
Valikus 9 erinevat mudelit,
mille valimisel nõustab meie
spetsialist.

Bora on alumiiniumist raamiga elektriline ratastool, mida on transpordiks
lihtne lahti võtta. Tooli iste, akukastid, käe- ja jalatoed on kiirkinnitusega,
tänu millele on tooli võimalik transportida isegi sõiduauto pakiruumis.
Istme laius 38- 53 cm, sügavus 41- 51 cm.
Kandevõime 130 kg. Tooli kaal 98 kg.
Akud ca 50 Ah, mootor 2x230 W.
Kiirus 6 või 10 km/h. Läbisõit kuni 30 km.

Elektriline ratastool Storm 4

Elektriline ratastool Fox

ELEKTRILISED RATASTOOLID

Tugev ratastool, millel on erinevad elektrilised funktsioonid
ja mida on väga mugav ning lihtne kasutada.
Mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Tänu oma kompaktsusele ja kergele kaalule on väga lihtne
manööverdada siseruumides, samal ajal tagavad pendel telg
ja optimeeritud aku asend suurepärase veojõu õues.

Istme laius 38–53 cm, sügavus 41–51 cm.
Kaal 174 kg. Kandevõime 150 kg.
Akud 73,5 Ah, mootor 340 W.
Kiirus 6 või 10 km/h. Läbisõit kuni 36 km.

Istme laius 35-50 cm, sügavus 40-49 cm.
Kandevõime 127 kg. Tooli kaal ca 79 kg.
Akud 34, 40, 50 Ah. Mootor 2x200 W.
Kiirus 3, 6 või 8 km/h. Läbisõit 40 km.
Lahtivõetav, kokkupandav ja transporditav ka auto pagasis.

Elektriline ratastool Storm 4 X-Plore

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Elektriline ratastool Optimus 2

Esi- ja tagavedrustusega, suurendatud löögi amortiseerumine,
parendatud veojõud ebatasasel pinnal, lihtsalt kohandatav ja seadistatav.
Mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Erinevad elektrilised funktsioonid.

Esirattaveoga, vastupidavast materjalist, lihtsalt kohandatav elektriline ratastool.
Turvaline – varustatud LED lampide ja trummelpiduritega. Sobilik kogu päeva
kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Eriti hea takistuste ületamise võime,
samas väike pööramisraadius.

Istme laius 38 – 53 cm, sügavus 41–51 cm.
Kandevõime 150 kg. Tooli kaal 174 kg.
Akud 73,5 Ah, mootor 340 W.
Kiirus 6 või 10 km/h. Läbisõit kuni 42 km.

Istme laius 38-56 cm, sügavus 42-53 cm.
Maksimaalne kandevõime 150/120 kg. Tooli kaal 150 kg.
Pöörderaadius 120 cm. Kiirus 6, 10 või 15 km/h.
Mootor 980 W. Maksimaalne läbisõit 50- 70 km.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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ELEKTRILISED RATASTOOLID

MANUAALRATASTOOLID

Tänu kitsale disainile on ratastooliga lihtne kodu- ja poeustest läbi minna.
Väga lihtne manööverdamine. Samuti on tool väga kerge, mistõttu on abistajal
tooli kerge lükata. Istme kõrgus on vastavalt kliendi vajadustele reguleeritav.
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Aktiivratastool Küschall K seeria Alumiinium/Titanium/Carbon

Invaroller Leo
Istme laius 47 cm, sügavus 41 cm.
Tooli laius 47 cm ja pikkus 122 cm.
Tooli kaal 83 kg (koos akudega).
Kandevõime 136 kg.
Akud 2x36 Ah, mootor 240 W.
Kiirus 8 km/h.
Läbisõit 38 km.
Kliirens 7 cm.
Kokkupandav ja transporditav auto pagasiruumis.

Istme laius 32–50 cm.
Istme sügavus 35–52,5 cm.
Maksimaalne kandevõime 130 kg.
Kaal 7,9 kg.

Aktiivratastool Küschall Ultra Light

Invaroller Comet PRO / Alpine / Ultra

Aktiivratastool Küschall Champion

Ristraamiga kokkupandav
ratastool, millel on rühti toetav
ja kokku volditav seljatugi.

Kahtepidi kokkupandav ratastool, millel on rühti toetav ja
kokku volditav seljatugi.

Istme laius 28–50 cm,
sügavus 32–50 cm.
Laius kokkupanduna 29 cm.
Seljatoe kaldenurk
82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°.
Kandevõime 130 kg.
Kaal 10,1 kg.

Istme laius 36–48 cm, sügavus
34–48 cm. Laius kokkupanduna
28,5 cm. Seljatoe kõrgus
30–46,5 cm ja kaldenurk
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°.
Kandevõime 125 kg.
Tooli kaal 9,2 kg.

Aktiivratastool Küschall KSL

Elektriline invaroller, mis sobib ideaalselt nii poodides või linnapeal käimiseks
ning sega mugavalt, turvaliselt ja stiilselt.
Comet PRO: istme laius 51 cm, kogulaius 66,5 – 68,5 cm, kaal 136 kg,
kandevõime 160 kg. Kiirus 15 km/h, läbisõit 55 km.
Alpine: istme laius 51 cm, kogulaius 66,5 – 68,5 cm, kaal 143 kg,
kandevõime 160 kg. Kiirus 10 km/h, läbisõit 49 km.
Ultra: istme laius 66 cm, kogulaius 66,5 – 68,5 cm. Kaal 148 kg,
kandevõime 220 kg. Kiirus 10 km/h, läbisõit 58 km.

Invaroller Orion / PRO / Metro

Aktiivratastool Küschall Compact
Ristraamiga kokkupandav
ratastool, millel on rühti
toetav seljatugi.

Istme laius 34–44 cm, sügavus
38,5–48,5 cm. Seljatoe kõrgus
27–42 cm, kaldenurk
74° / 78° / 82° / 86° / 90°.
Kandevõime 100 kg.
Tooli kaal 6,8 kg.

Istme laius 28–50 cm, sügavus
32–50 cm. Seljatoe kõrgus
30–51 cm, kaldenurk
82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°.
Kandevõime 130 kg.
Tooli kaal 11 kg.

Sportratastool Top End T5 Tennis Elite

Tugev elektriline transporttool mõeldud välitingimustes kasutamiseks.
Orion: istme laius 51 cm, kogulaius 62,5 cm, kaal 110 kg, kandevõime 136 kg.
Kiirus 6 / 10 / 12 km/h, läbisõit 42 km.
Orion PRO: istme laius 51 cm, kogulaius 63 cm, kaal 136 kg, kandevõime 160 kg.
Kiirus 10 / 15 km/h, läbisõit 52 km.
Orion Metro: istme laius 51 cm, kogulaius 66 cm, kaal 110 kg, kandevõime 136 kg.
Kiirus 10 või 12 km/h, läbisõit 54 km.

Invaroller Colibri

Sportratastool Top End Pro BB

Top End T5 Tennis
Elite on mõeldud
professionaalidele või
tippsportlastele.
Tellitakse vastavalt
kasutaja vajadustele ja
mõõtudele.

Stiilne, lihtne ja mõõtmetelt väike elektriline
transporttool nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. LiteLock süsteem võimaldab invarolleri
osadeks võtta ilma tööriistadeta, mahtudes nii
peaaegu iga auto pagasiruumis.

Top End Pro BB on
profitool, mis on
mõeldud sportlastele, kes
harrastavad saalispordi
alasid. See tool on kerge,
vastupidav ning lihtne
kohandada vastavalt
vajadustele.

Istme laius 45,5 cm, kogulaius 50,5 cm,
kaal 49 kg, kandevõime 136 kg.
Kiirus 8 km/h, läbisõit kuni 16 km.

Vassili 18.68E Elektriline tool elektrilise vertikaliseerimisega

Sportkäsiratas Top End Force R

Antud tooli abil on võimalik panna inimest vertikaalsesse asendisse.
Kohandatav ja reguleeritav iste, seljatugi, põlvepadjad, käetoed ja veel paljud
funktsioonid, mis teevad ratastoolis olemise ülimalt mugavaks ja turvaliseks.

Top End Force R-l on aerodünaamiline disain
ning selle püstine asend on ideaalne amputeeritutele
ning võistlejatele, kes suudavad sõitmiseks kasutada
kõhu-, käte- ning rinnalihaseid.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik
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Istme laius 42–46 cm.
Kiirus kuni 7 km/h.
Läbisõit kuni 35 km või 5 tundi.
Kandevõime 120 kg.
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PÜSTITÕUSMISFUNKTSIOONIGA RATASTOOLID

Kokkupandav ratastool, millel
on rühti toetav ja kokku
volditav seljatugi.

INVAROLLERID

AKTIIV- JA SPORTRATASTOOLID

Väga paljude võimalustega jäiga raamiga aktiivratastool.

8

9
Vassili 18.64M Manuaalne tool vertikaliseerimisega

E-motion M15 lisaseade ratastoolile
E-motion M15 on lisaseade ratastoolile, mis ühendab endas aktiivset
liikuvust ja teraapilist kasutegurit. Samuti nagu manuaalne ratastool on ka
E-motion M15 juhitava hoorattaga, mille sõiduliikumist toetab rattarummu
integreeritud elektrimootor.
Tänu eriti võimsale liitium-ioon akule on E-motion M15 vastupidavam
kui eelnevad mudelid.
Liikumispuudega inimestel on võimalus tunda iseseisvust ja vabadust.

Twion lisaseade ratastoolile

Laius 64 cm. Pikkus 105 cm.
Kõrgus 90–102 cm. Kaal 38 kg.
Maksimaalne kandevõime 120 kg.

Twion elektrimootoritega varustatud rattad pakuvad lisa jõudu ja
maksimaalsest iseseisvust. Tõukevitstesse paigaldatud sensorid
kalkuleerivad täpselt ratastele rakenduva jõu suuruse.
Vaikne ülekanne tagab kiiruse ja lihtsa käsitlemise. Tõhus energia
taaskasutamine- süsteem nö. peegeldab tagasi akusse pidurdamisel
tekkinud energia, pikendades nii u 10% aku tööiga. Kergelt
eemaldatavad rattad. Kasutajasõbralik kiirkinnitus võimaldab lihtsalt
minna üle manuaalsetelt ratastelt Twionidele või vastupidi.

Aktiivseisuraam Evolv Glider
Aktiivraam tagab liikumise
alakehale ning tugevuse
ülakehale.
Erinevalt passiivsetest
seisuraamidest on
aktiivseisuraamiga võimalik
liigutada oma käsi, millele
vastastikuliselt hakkavad
liikuma ka jalad.

EasyStand Evolv Shadow Tray

Käsiratas Challenger

Aktiivseisuraam, mis on
mõeldud istumiseks ja
seismiseks.
Seisuraam on saadaval
kolmes suuruses – noortele
täiskasvanutele ja üle
183 cm pikkustele
inimestele.
Püsti tõusmine on turvaline
ja hästi toetatud.

Kvaliteetsed SHIMANO
komponendid tagavad optimaalselt funktsionaalsuse
ja ohutuse. Käsirattaid saab
paigaldada kõikidele jäiga
raamiga ratastoolidele.

SEISURAAMID JA –TOED

Sobib patsientidele, kellel
on alakeha halvatus,
Spina Bifida, lastel
tserebraalparalüüs.
Võimaldab patsiendil
iseseisvalt liikuda.

BlueDrive - uuenduslik funktsioon
võimaldab Twion ratastega varustatud ratastooli puldina kasutada
nutitelefoni. Turvalisuse tagamiseks
saab BlueDrive funktsiooni kasutada
ilma ratastoolis olijata vaid asukoha
positsioneerimiseks.

Mobiilne Parapodium

Pikkus 180 cm, laius 5 cm.

Kood 161-34500

FreeWheel lisaseade ratastoolile
FreeWheel on aktiivratastooli jalatoe külge kinnituv pneumaatiline abiratas,
mis võimaldab rasketes teeoludes-maastikul, rannas, lumel, oluliselt kergemini
liikuda. Abiratas tõstab väikesed ratastooli esirattad maast lahti ning liikumine
toimub suure esiratta toel. Porised, mudased, killustiku- ja kruusateed pole
enam takistuseks, samuti ka muru, lumi ja jää eriti siis kui kasutad mustriga
tagarattaid.

Sobib pikkusele 85–205 cm.
Saadaval erinevad suurused.

Varem sinu jaoks läbimatud teelõigud on nüüd ligipääsetavad! Läbitavuse
kergus on oluline ka sinu abistajale, suur esiratas ületab kergelt tee ebatasasused, äärekivid ja kõrged servad. Tänu lisatud esirattale on ratastool palju
stabiilsem, ette kukkumine on nüüd välistatud. Abiratas on konstrueeritud
selliselt, et ta sobiks enamustele fikseeritud jalatoega aktiivratastoolidele.

Sobib pikkusele 85–205 cm.
Saadaval erinevad suurused.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Ratastooli turvavöö

BlueDrive

Rehabilitatsiooni seadeldis
patisentidele, kellel esineb
tasakaaluhäireid ja/või on
nõrgad alajäsemed.

Dünaamiline Parapodium

Mobility Plus on pakett, mis
ühendub Android süsteemi
toetavate nutitelefonidega.
Rakendus annab infot näiteks
aku seisundi, läbitud teekonna pikkuse kohta või kaardistab marsruudi GPSi kaudu.
Sõiduviisi saab kohaldada
vastavalt individuaalsetele
vajadustele.

Käsiratta pikkus 90 cm,
laius 60 cm, kõrgus
100–120 cm, kaal 10 kg.

Evolv Mobile
Mobiilne mudel
püstitõusmisfunktsioonidega
toolide Evolv sarjast.
Võimaldab liikuda
patsientidel püstises asendis
ühest asukohast teise.

Mobility Plus

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

RATASTOOLIDE TARVIKUD

PÜSTITÕUSMISFUNKTSIOONIGA RATASTOOLID

Vertikaliseeriva ratastooliga on võimalik aktiivselt parandada liikumisruumi. Töötavad või muud tegevust tegevad
inimesed saavad suuremat kasu. Seisev positsioon ennetab
ja leevendab valest positsioonist tekkivaid valusid, stabiliseerib vereringe ja luustiku struktuuri. Tooli igapäevane
kasutamine pakub sõltumatust. Käetoel oleva elektroonilise
puldiga on võimalik tõusta püsti, liikuda ja alla langeda.
Ratastool on üles ehitatud nii, et oleks võimalik reguleerida
istme sügavust ja seljatoe kaldenurka. Põlvetoed on reguleeritavad ja eemaldatavad. Komplektis on lisaks rinnarihm
ja reguleeritavad ning ülestõstetavad käetoed.
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Ratastooli kott universaalne

Ratastooli turvarihmad

Ratastooli või rulaatori vihmavari

Mõõdud 35x25x11 cm

Kood 161-34050
Pikkus 180 cm.
Kood 161-34601

Lastele 140 cm. Kood 161-34602
Täiskasvanutele 180 cm. Kood 161-34603

Lastele 140 cm. Kood 161-34604
Täiskasvanutele 180 cm. Kood 161-34605

Kood 161-3221

Vaakumtooted
Pakume erinevaid vaakumtooteid: vaakumpadjad, kott-toolid, käetoed, peatoed.
Stabiliseerivad erinevaid kehaosasid ning leevendavad pingeid keha tundlikes piirkondades.

Lastele 140 cm. Kood 161-34606
Täiskasvanutele 180 cm. Kood 161-34607

Pikkus 130 – 180 cm.
Kood 161-3461

Pikkus 130 – 180 cm.
Kood 161-3461

Ratastooli seljatoe võrk

Ratastoolipadjad

Sobib ratastoolidele, rulaatoritele ja käimisraamidele.
Elastne kinnitus aasadega.

Pakume laias valikus ratastoolipatju, mis tagab istumisel mugavuse,
parema kehahoiaku ning sobivad lamatiste ja haavandite ennetamiseks.

Kannatab maksimaalselt 5 kg.
Masinpesu 30°C juures.

Kood 161-34000 must,
läbipaistev

Ratastooli geelpadjad

Seljatoed
Saadaval laias valikus seljatugesid, mis tagavad nii selja
kui ka kehatüve toestuse. Pakuvad ratastooli
või tavatooli kasutajale
lisastabiilsust.

Kood 161-34020 must,
läbipaistmatu

Ratastooli keebid

Eemaldatava kattega.
Padi on veekindel ja ei libise.
Saadaval erinevad suurused.

Pakume erinevaid veekindlaid ratastooli keepe.
Valikus nii tavalised kui ka fliisist sisevoodriga keebid.

Kood 161-3424

Haaramist lihtsustavad kindad

Õhkpadjad ventiiliga
Sobivad kõrge lamatiste riskiga inimestele.
Termoregulatsioon tagab mugavuse – õhk
ringleb lahtrite vahel, mistõttu paraneb
keha stabiilsus ja surve jaotus.

Valikus erinevaid kindaid. Ideaalsed
neile, kel on liigesepõletik, insult,
spordivigastus, nõrk haare või
lühikese või pikaajaline käte
vigastus. Vabastab käe pingest ja
survest, tehes haaramise lihtsaks ja
pingevabaks. Valmistatud nahast ja
neopreenist, kolmekordse puuvillase
voodriga, veekindlad omadused.

Võib kasutada ka duši all.
Ühe või kahe ventiiliga.
Kõrgus 6 cm ja 10 cm.
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RATASTOOLIDE TARVIKUD

RATASTOOLIDE TARVIKUD

Kõrgus on reguleeritav. Päikese ja
vihma kaitse. Tänu kvaliteetsele
materjalile on vihmavari tuulekindel.

Musta värvi nailonist kott
kahe käepidemega,
lukuga ja helkurpaelaga.

Valikus erinevad ratastooli turvarihmad. Sisemine pool kaetud froteega, välimine pool koosneb polüestrist,
nailonist ja polüuretaanist. Pestav 40°C juures.

12

13
Rulaator 3-rattaline

Rulaator Era

Mõõdud: pikkus 64 cm, Kõrgus
75-98 cm, laius 60 cm, laius kokkupanduna 31 cm. Maksimaalne
kasutaja kaal 136 kg. Kaal 10 kg.

Kood 226-RP691

Sinise värvusega rulaator, millel
on korv, kandik ja lukuga kott.
Mõõdud: 60x72x98 cm,
reguleeritava kõrgusega käepidemed 82-97 cm, üldlaius
62 cm. Maksimaalne kasutaja
kaal 110 kg, kaal 7,7 kg.

Ratta mõõdud:
laius 75 cm,
pikkus 175 cm.
Ratta kaal 28 kg,
kandevõime 150 kg.
Ratta korvi mõõtmed
45x56x29 cm.
Jalgrattal on üks käik.

Esiratas elektrilise
funktsiooniga – saab
paigaldada ka varem
ostetud jalgratastele.

Kood 9-TGR-RS-892G

Kood 43-1161

Kood 125-KIT2

Rulaator 4-rattaline must/hõbe

Schwinn kolmerattaline jalgratas

Kokkuklapitav alumiiniumist kerge raam, mida on lihtne transportida.
Nahaga kaetud pehme iste ja seljatugi. Anatoomilised reguleeritava kõrgusega
käetoed ja reguleeritava kõrgusega iste. Ees lukustusega pidurid.
Rattad saab võtta transportimise ajaks küljest ära.

Sõitmiseks nii looduses
kui ka linnas. Suurepärane
vanematele inimestele,
kellel raskusi kaherattalise
jalgrattaga.

Mõõdud: laius 65 cm, kõrgus 90-100 cm, istme kõrgus 54-63 cm,
istme mõõtmed 40x25,5 cm, täiskummid läbimõõduga 21 cm.
Koti kandevõime 5kg, rulaatori kaal 6,8 kg, kandevõime 130 kg.
Kood 9-TGR-RRA885

Rulaator 4-rattaline, sinine
Eemaldatava korvi ja lauaga kokkupandav sinine rulaator.
Mõõdud: üldlaius 55 cm, reguleeritava kõrgusega käepidemed 75-98 cm,
istme kõrgus 60 cm, istme mõõdud
38x16 cm. Maksimaalne kasutaja
kaal 136 kg, kaal 10,8 kg.
Kood 9-TGR-R-RS-881

Rulaator Esla 3300

Kood 131-79614

Rulaator 4-rattaline

Kood
161-35056 Blume-burgund
161-35012 Matt pronks
161-35050 Oriental

Kood 161-31000

Valge kepp

Käimislaud Kits

Kood 106-330010

Kood 40-0048
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Reguleeritava kõrgusega
85-95 cm.
Kaasas plastikust kott.
Maksimaalne kandevõime
100 kg, kaal 300 g.

Mõõdud: 60x72x98 cm, reguleeritava
kõrgusega käepidemed 79-98 cm, istme
kõrgus 61 cm, istme laius 38 cm. Maksimaalne kasutaja kaal 125 kg, kaal 9 kg.

Traditsiooniline abivahend
liikumisraskuse leevendamiseks.
Käetugede asend ja toe kõrgus
on reguleeritavad. Rattad on
piduritega blokeeritavad.
Saadaval nii kitsas
ning lai variant.

Alumiiniumist raam, jalg- ja
käsipidur. Kolm käiku, rehvid
26x1,95“. Maksimaalne
kandevõime 110 kg.

Kokkupandav jalutuskepp

Anatoomilised käepidemed on mugavad
ja käepärased. Rulaator on kokkupandav
ning reguleeritava kõrgusega. Standardvarustusse kuulub ka korv ja laud.

Mõõdud: laius 60 cm, siselaius 37 cm,
pikkus 120 cm, reguleeritav kõrgus
80 – 105 cm, istumise kõrgus 62 cm.
Kaal 169,9 kg.
Kandevõime 120 kg.
Korvi mahutavus
23 liitrit.

Käimisraam RP749M

Elektriline esirattafunktsioon

Puidust jalutuskepp
Puidust käepidemega
kepp.
Kood
161-35824 beež
161-35830 must
161-35832 pruun

Alumiiniumist kepp
Anatoomilise käepidemega
metallist kepp.
Reguleeritav kõrgus 72-94 cm.
Maksimaalne kandevõime 100 kg.

Kood 46-250700

Jalutuskepp Fischer

Alumiiniumist kepp on plastikust käepidemega. Kepil on
randmepael ja kummiots. Kepi küljes on helkur ning kepp on
kokkupandav. Läbimõõt 13 mm.

Anatoomilise fischeri käepidemega
metallist kepp nii paremale kui ka
vasakule käele.

Kood
161-29100
4-volditav 150 cm

Reguleeritav kõrgus 73-96 cm.
Maksimaalne kandevõime 100 kg.

161-29102
3-volditav 115 cm

Kood 161-35450 vasak
161-35455 parem

Käimisraam RP730M

Jalutuskepp

Reguleeritava kõrgusega
kokkupandav käimisraam.

Reguleeritava kõrgusega
kokkupandav käimisraam.

Alumiiniumist ja plastikust
jalutuskepp

Kõrgus 82–92 cm.
Maksimaalne kandevõime
130 kg.

Kõrgus 73–83 cm.
Maksimaalne kandevõime
130 kg.

Reguleeritava kõrgus 73-96 cm.
Maksimaalne kandevõime 100 kg.

Kood 226-RP749M

Kood 226-RP730M

Kood 161-35470

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tehnilised andmed:
esiratas 24“, juhtpult,
akulaadija 36V/8Ah.
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Reguleeritav jalutuskepp Simplex
Mugava Derby käepidemega jalutuskepp, mille kõrgust on võimalik
reguleerida nupusüsteemiga.
Kõrguse reguleerimine 73–96 cm.
Kaal 375 g. Maksimaalne
kandevõime 125 kg.
Kood 102-13310

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
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Neli 20 cm läbimõõduga ratast – esirattad pöörlevad, tagumised fikseeritud.
Käetugedel on antibakteriaalse kattega
toed ning iste. Plastikust kandiku ja korviga. Rulaatorit on lihtne kokku panna.

Kolmerattaline jalgratas
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Kepp Quadro 4-jalgne

Küünarkark Quadro 4-jalgne
Universaalse käepidemega
ja neljaharulise küünartoega
kepp.

Kõrgus reguleeritav
(10 astet). Maksimaalne
kandevõime 100 kg.

Kõrgus reguleeritav
(10 astet). Maksimaalne
kandevõime 100 kg.

Kood 102-15310

Kood 102-15510

Küünarkark Frelly

Randmepael

Geelpolstriga.

Universaalne nailonist randmepael.
Sobib keppidele ja karkudele.

Libisemisvastase põhjaga.

Kood 161-32820

Kood 161-37100 must, 161-37110 pruun

Universaalsed kargud

Kummist kepiotsik

Kõrgus reguleeritav vahemikus
114–134,3 cm.

Küünartoe ja helkuritega kark.
Reguleeritav 76-96 cm.
Maksimaalne kandevõime 130 kg.

Kepiotsik karkudele ja keppidele, halli ja musta värvi.
Erinevates suurustes.

Maksimaalne
kandevõime
130 kg.

Kood:

Kood 226-RP710

Kood 102-1002025

Küünarkark Magic-Twin

Küünarkark Combi

Ergonoomilise käepidemega ja
reguleeritava kõrgusega 75-98 cm.
Ainulaadne kinnituse tüüp, millega
saab kargud omavahel ühendad,
et need koos seisaks. Käepideme
otsas helkur. Kõrgus 75-98 cm.
Maksimaalne kandevõime 130 kg.
Värv: roheline.

Maksimaalne kandevõime
120 kg. Värv: punane

Kood 102-10260

Kood 102-11530

Rulaatori komplekt

Rulaatori käepideme kindad
Väljast polüamiid PU kattega. Vooder 100% polüester,
käsitsi pestav. Kummist hoidik.

Jääotsik viie teravikuga

Universaalse suurusega jääotsik ühe teravikuga
sobib nii karkudele kui keppidele.

Universaalse suurusega jääotsik viie teravikuga
sobib nii karkudele kui keppidele.

Kood 161-37810

Kood 161-37800

Nailonist reguleeritav
ja lukuga kandekott.

Võimalik tooteid ka eraldi
osta!
Kood 161-32090

Jääotsik ühe teravikuga

Rulaatori kott

Mõõdud 36x26x6 cm.

Kood 161-32250

Kepihoidjad rulaatorile
Erinevad kepihoidjad. Mõeldud rulaatori või ratastooli toru
külge kinnitamiseks.
Kood 161-324

161-37316 16 mm,
161-37318 18 mm;
161-37320 20 mm;
161-37322 22 mm.
MUSTAD 161-37336 16 mm;
161-37338 18 mm.

Hooldusvoodi Economic II (Burmeier, Saksamaa)
• Neljaosaline lamamispind
• elektriline kõrguse, peaosa reguleerimine
kahe elektrimootori abil
• elektriline kõrguse reguleerimine 40–80 cm;
• elektriline seljaosa reguleerimine 72°
• jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°,
ratastel pidurdussüsteem
• voodi laius koos küljetugedega 101 cm
• voodi pikkus normaalasendis 212 cm
• kandevõime 185 kg
Voodisse sobiva madratsi mõõtmed 90x200 cm,
neljafunktsiooniline.
Kaasas olev lisavarustus:
• Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi
koos kolmnurkse tõstmissangaga
• reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga

Kood 169-10-196812

Kood 161-32270 paar
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HOOLDUS- JA HAIGLAVOODID

LIIKUMISABIVAHENDITE TARVIKUD

3-osaline komplekt:
rulaatori kate,
korvi- ja istmekate,
voodriga võrgust kott.

Alumiiniumist reguleeritava
kõrgusega (10 astet) helkuriga kargud. Ergonoomilised
käepidemed, mida on võimalik
reguleerida 3 asendisse.

HALLID

LIIKUMISABIVAHENDITE TARVIKUD

LIIKUMISABIVAHENDID

Universaalse käepidemega
ja neljaharulise küünartoega
kepp.

Rulaatori istmepadi
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Hooldusvoodi Medley Ergo (Invacare, Saksamaa)

Funktsionaalne voodi vertikaliseerimise funktsiooniga PLX-N90-0

HOOLDUS- JA HAIGLAVOODID

HOOLDUS- JA HAIGLAVOODID

Kandevõime 170 kg, voodisse sobiva madratsi mõõtmed
85x200 cm, puldist reguleeritav.
Voodil on kolmeosaline lamamispind mõõdus 85x200 cm.
Elektriline kõrguse, põlve ja peaosa reguleerimine
kolme elektrimootori abil. Kaasas tagavara aku.
Rattad 125 mm, 1 juhtratas, 3 piduriga. Voodi laius
koos küljetugedega 97 cm; voodi pikkus normaalasendis 215 cm;
roostevabast terasest voodiotsad HPL sisuga.
Voodiotsad ei ole eemaldatavad.
Küljetoed on reguleeritavad, koosnevad kolmest torust.

• Kolmeosaline lamamispind
• elektriline kõrguse, põlve- ja peaosa reguleerimine
kolme elektrimootori abil
• elektriline seljaosa reguleerimine 0-70 °
• sääreosa elektriline reguleerimine 0-24°
• jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°
• Trendelenburgi funktsioon 11°
• elektriline kõrguse reguleerimine normaalasendist
allapoole 40cm põrandapinnast ja ülespoole 80cm
• ratastel pidurdussüsteem
• voodi laius koos küljetugedega 102 cm
• voodi pikkus normaalasendis 224 cm
• kandevõime 180 kg
• voodi kaal 64 kg

Voodi redel
Pikkus 160 cm,
6 astmega.

Voodisse sobiva madratsi mõõtmed 90x200 cm,
neljafunktsionaalne.
Kaasas olev lisavarustus:
• Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi
koos kolmnurkse tõstmissangaga
• reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga

Kood 40-1570458-0152
Kood 161-46602

Funktsionaalne hooldusvoodi Allura II (Burmeier, Saksamaa)
Voodiohjad jalaga

Tilgahoidja ratastel
5-rattaline,
millest 2 on piduriga.
Neli pudelikonksu.

Abistab voodist üles tõusmisel.
Mõõdud:
põrandapealne osa 82x75 cm;
kõrgus 170 cm,
kaal 11 kg,
maksimaalne kandevõime 100 kg.

Maksimaalne kandevõime 12 kg.
Kaal 2,6 kg.

Kood 161-46000

Kaasas olev lisavarustus:
• Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi
koos kolmnurkse tõstmissangaga
• Reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga

Voodiohja kolmnurk käepide
Kõrguse reguleerimine
34 - 50 cm.

Haiglavoodi PLE

Kood 161-46100

Kandik voodisse
Plastikust.
Mõõdud 53x32x20 cm.

PLE haiglavoodid on mõeldud tavalisele ja intensiivsele haiglaravile. Voodi on varustatud madratsi aluse elektrilise selja- ja
reieosa liigutamisega. Madratsi aluse elektrilise liigutamise asendit saab täiendada kasutades Trendelenburg’i mehaanilist
funktsiooni. Voodi peamine eelis on võimalus madratsit seadistada vastavalt patsiendi vajadustele ning palju lisatarvikuid.
• Madratsi aluse mõõdud 200x85 cm (90 cm)
• Üldised mõõdud 215x97 cm (102 cm)
• Madratsi aluse kõrgus 39,5–79 cm
• Ohutu töökoormus 250 kg
• Trendelenburg / Antitrendelenburg puudub
• Seljaosa tõstmine 73°, reieosa tõstmine 40°, sääreosa tõstmine 25°

Kood 161-46000-01

Kandik voodisse Extra
Plastikust. Mõõdud 57x30x20,5 cm.

Kood 161-46700

Seljatugi voodisse
Kalde reguleerimine.
Mõõdud 54,5x50 cm.
Kõrgus 25-57 cm.
Kaal 2,7 kg.
Maksimaalne
kandevõime 100 kg.

Kood 161-46720
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• Kandevõime 250 kg
• voodisse sobiva madratsi mõõtmed 120x200 cm
• neljafunktsiooniline
• neljaosaline lamamispind
• elektriline kõrguse, peaosa reguleerimine
kahe elektrimootori abil
• elektriline kõrguse reguleerimine 30-80cm
• ratastel pidurdussüsteem;
• voodi laius koos küljetugedega 111/131 cm;
• voodi pikkus normaalasendis 224 cm;
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Jalgade eraldaja fiksaatoriga

Kinnitusrihmad voodi külge

EasyGlide siirdamisalus istmele

Eemaldatav flanellkate.

Aitab lihtsamini
ühest kohast teise
siirduda.

Mõõdud 26x21x16 cm.
Pestav.

Kood
66-05020 60x33x0,5 cm
66-05050 75x33x0,6 cm

Kood 161-43400

Kood 95-VCBTLT

FlexiGrip tõusmise abivahend

Asendipadjad
Erineva tihedusega vahust ning erinevate mõõtmetega asendipadjad.

SitWalk rihm istumisasendi muutmiseks

Voodi külge kinnitatava tõusmise
abivahendi abil on voodist tõusmine kergendatud. 8 aasa.

8 aasa.
Mõõdud 13x140 cm.
Kood 66-06080

Mõõdud 7,5x175 cm.
Kood 66-06090

WendyLett4Way siirdelina

POSIMED ® asendipadjad

WendyLean siirdamist hõlbustav padi

4-suunaline siirdelina on mugav
abivahend patsiendi pööramiseks
ja positsioneerimiseks voodis.

Valikus erinevaid asendipatju kehaosade toetamiseks.

Mõõdud 50 x 60 cm.

Mõõdud 140x200 cm.

Kood 66-01680

Kood 66-01637

Veekindel madratsikate Extra

Veekindel voodikate

Pealmine osa 100% puuvill
ja õhku läbilaskev.
Tugevdatud kihid,
mis ei lase niiskusel
läbi imbuda. Imendumine
kuni 3000 ml/m2.
Pestav 95°C juures.
Kood 161-40050
161-40060 kinnitusega

Saadaval erinevates
suurustes.

Veekindel madratsikate

Kood 161-407
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Kummist äärega madratsikate, mis ei lase
niiskusel ja vedelikel
madratsini jõuda.
Õhku läbilaskev. Pestav
95°C juures ning sobib
kuivatiga kuivatamiseks.
Valge värvus.
Saadaval erinevates
suurustes.

TurnTable pöördlaud

Pealmine osa valmistatud puuvillast, alumine
osa ei lase niiskusel läbi
imbuda.

TurnSheet libistuslina komplekt

Läbimõõt 38 cm.

Mõõdud 200x150 cm
koos madratsi kattega.

Kood 66-05085

Kood 66-01590

Pestav 95°C juures.
Kood 161-40150 50x70 cm
161-40175 75x100 cm
161-40190 90x150

Valget värvi.

Madratsikate kilest

RollerSlide libistuslaud

Vööd liigutamiseks ja toetamiseks
Saadaval erineva suurusega ning aasadega vööd patsiendi
liigutamiseks ja toetamiseks:

Kummist äärega madratsikate.
Sinine värvus. 10x200 cm.

ReTurnBelt

FlexiBelt.

Kood 161-40900
Libisemise või
eemaldatava kattega
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Saadaval erinevad vööd,
vaagna, randme, pahkluu
ning keha kinnitusrihmad,
mida on võimalik voodi
külge kinnitada.
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ReTurn seade patsiendi siirdamiseks

MiniStretcher kanderaam patsiendi teisaldamiseks

Libilinad

Libikindad

Kood 66-07500

Mõõdud 20x50 cm.
Kood 66-04017

Kood 164-IM35

Kood 164-IM00100

Libistuslinad

Aasadega imav libilina

Saadaval erinevate suurustega libistuslinad: OneWaySlide (ühesuunaline) ja EasySlide.

Imav lina, mis sobib inkontinentsi korral, lisaks on lina alumisel pinnal libikangas (satiin) ja külgedel aasad, mis lihtsustavad abistajatel patsiendi liigutamist. Lina pealispind on tepitud puuvill/polüester. Mõõdud 90x85 cm.

Lakitud liimpuidust, 76x21 cm, toote kaal 1,4 kg.
Maksimaalne kasutaja kaal 120 kg.

Kood 164-IM4109

Kood 161-46850

FootStool kõrgendus jalgade alla
Mõõdud 32x38x10 cm.

FlexiMove tõstevöö/abivahend patsiendile
Mõõdud 20x60 cm. Valikus nii nailonist
kui polüestrist voodriga tõstevööd.
Nelja aasaga.

Libistuslaud

Lamatiste vältimise madrats kompressoriga Domus 2
Lihtsalt paigaldatav lamatistevastane madrats kompressoriga.
Valmistatud nailonist ja PVC-st. Koosneb 18 sektsioonist, kus õhk liigub.
Alumise madratsi külge kinnitatakse see klappidega.

Kood 226-LAD663

Kompressor töötab võimsusel 230V/50 Hz. Rõhk 30-80 mmHg.
Juhe 2 m pikk. Tsükli pikkus 9,6 minutit.
Kompressori mõõdud 25x12,5x8,5 cm, kaal 1,4 kg.

FlexiMove kergraam
Valikus erinevate mõõtudega: 150x53 cm ja 110x53 cm.

AntiSlip libisemisvastane alus

Lamatistevastane madrats kompressoriga LAD462
Kompressoriga lamatistevastane madrats on mõeldud inimestele, kellel
võivad tekkida pikka aega voodis olemisest lamatised.

Mõõdud 45x98 cm.

Koosneb padjakestest (130 padjakest), kust kaudu õhk läbi läheb.
Mõõdud: 200 x 90 x 7,6 cm
Kaal: 2,3 kg
Maksimaalne kandevõime: 135 kg
Kood 66-0401

TurnTableSoft pehme pöördealus
Läbimõõduga 40 cm.

Kood 66-05086
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Kood 66-08040

Materjal: meditsiiniline PVC

Kood 226-LAD462

Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, kahekihiline

AutoSlide libistusalus autoistmele

Sanitized® antibakteriaalse töötlusega madratsikate, profileeritud
pinnaga poroloon, mahukaal HR 35 kg/m3. Tulekindel poroloon,
SL1 klass. Garantii 5 aastat.

Mõõdud 45x45 cm.

Mõõt: 90x200x12 cm. Kandevõime 60-130kg.
Pestav temperatuuril 95°C, 30 korda vastavalt ISO 6330.
Autoklaav: hüdrostaatiline rõhk pärast 10 steriliseerimist:
> 133 (Centexbel-i meetodil). Kanga pinda on kerge puhastada
ja desinfitseerida haiglas olevate desinfitseerimisvahenditega
ning vajadusel pesta masinapesus.

Kood 66-08100
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Kood 43-200

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

LAMATISTE VÄLTIMISE ABIVAHENDID

Madratsi mõõdud: pikkus 190 cm, laius 80 cm, kõrgus 10,2 cm.
Madratsi kaal 3,8 kg. Maksimaalne kasutaja kaal 140 kg.

Kood 66-08090

HOOLDUSVOODITE TARVIKUD

viie aasaga.

HOOLDUSVOODITE TARVIKUD

Libikindad on efektiivne libi-abivahend kasutamiseks väiksematel liigutamistel, näiteks patsiendi asendi korrigeerimiseks,
patsiendi aitamisel voodis ülespoole ja
survepunktide kontrollimiseks survet
vähendavate patjade ja
madratsite kasutamisel.

Libilina võib kasutada kõikjal, kus on vajalik vähendada
hõõrdumist survepunktidele manuaalse siirdamise käigus:
patsiendi pööramisel voodis, voodist üles tõmbamisel,
voodisse ja voodist välja aitamisel.
100% nailonist.
Mõõdud 108x80 cm

Mõõdud 135x43 cm,
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Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, ühekihiline

Voodikapp Hermann

Kandevõime 60-130 kg. Mõõt: 90x200x12 cm.

Kõrgus 86,5 cm, laius 53 cm, sügavus 45,5 cm.
Integreeritud söögilaud fikseeritud kõrgusel, klapp
on allalastav. Rattad standardsed plastikust, piduritega. Kapis on pudelikorv, sahtlis eraldatud osaga plastiksisu, kapp on kahepoolne, ukse taga on üks riiul.

Garantii 2 aastat.
Pestav temperatuuril 95ºC, 30 korda vastavalt ISO 6330.
Autoklaav: hüdrostaatiline rõhk pärast 10 steriliseerimist:
> 133 (Centexbel-i meetodil).

Kood 43-301505

Lamatiste padi lateksist
Ümmargune naturaalsest
lateksist valmistatud
lamatistevastane padi.

Kandik voodisse

Äravõetav froteest kate.
Läbimõõt 42 cm,
sisemise ringi läbimõõt 14 cm,
kõrgus 7,5 cm.
Pestav 30°C juures.
Värvus sinine.

Plastikust voodikandikul
on külgedel taskud.

Kandiku mõõdud
57x30x20,5 cm.
Kood 161-41003

Kood 161-46720

Kood 161-46700

Pesuraam

Transpordiraamid

Sobib hästi lamatiste vältimiseks istumisel.
Läbimõõt 43 cm,

Saadaval erinevad transpordiraamid patsientide
transportimiseks.

Sisemise ringi läbimõõt 14 cm.
Kood
161-41342 koos pumbaga
161-41442 ilma pumbata
161-41500 pump eraldi

Padi vahtkummist

Kannakaitse

Mugavamaks ja kergemaks
üles tõusmiseks.
Eemaldatav ja pestav kate.
Mõõdud 40x40x10 cm.

Küünarnuki kaitse

Kandik voodisse Extra

Kandiku mõõdud 53x32x20 cm.

Kummist täispuhutav rõngas

Kood 161-44005

Kood 46-421300

Kood 169-10-1900

Kood: 43-2000

Madrats puuvillase kattega
Mõõdud 90x200x10 cm.

Laua mõõdud
40x80 cm.

Valmistatud laminaadist,
täispuit imitatsioon.

Kood 161-41003

Sünteetiline karusnahk,
100% polüester.
Tagumine osa
libisemisvastase kattega.
Universaalne suurus,
takjakinnitusrihmad.
Pestav kuni 95°C,
sobib kuivatiga
kuivatamiseks.
Steriliseeritav kuni 130°C.

Füsioteraapia- ja läbivaatuslauad
Mugavaks töövahendiks
meditsiinilise personali
tööruumides ning
füsioterapeutidele
kasutamiseks.
Saadaval erinevaid mudeleid.

Lamatiste vältimise lina

Pesuraami saab tellida kahes versioonis: hüdrauliline
ja elektriline. Pesuraam patsiendi pesemiseks ning
transportimiseks.
Kõrgus reguleerimine 59-93 cm. Raamil on lihtsalt puhastatav patsiendi pesemiseks mõeldud tasand. Kuni 5° kaldenurga muutmise võimalus on hea vee drenaažiks, raami kasutamise ajal ning peale seda. Puudervärvitud roostevabast
terasest raam garanteerib usaldusväärsuse ja vastupidavuse.
Samuti on pesuraam varustatud PVCst aluspolstriga, mida
on tugevdatud polüestriga. Hea libisevusega ning 125 mm
läbimõõduga rattad on varustatud täislukustatavate piduritega. Raami piiratud laius muudab ta kergesti kasutatavaks
ka kitsastes oludes. Küljetugede asendi lihtne muutmine
võimaldavad patsienti kergelt tõsta raamist otse
voodisse ning ka vastupidi.

Kood
226-BI100 hüdrauliline
(kandevõime 180 kg)
226-BI110 elektriline
(kandevõime 200 kg)

Surve leevendamiseks.
Tagumine osa libisemisvastase kattega.
Polüester 100%.
Paksus 24 mm.
Pestav 95°C juures.
Kood 161-42050
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Kood 161-42473 70x150 cm
161-42492 90x210 cm
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HAIGLA MÖÖBEL JA TARVIKUD

LAMATISTE VÄLTIMISE ABIVAHENDID

Sanitized® antibakteriaalse töötlusega madratsikate,
poroloon mahukaal HR 35 kg/m3. Tulekindel poroloon, SL1 klass.

Voodilaud
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Puhastuskärud

Sirmid

Platvormtõstuk Hiro 320

Paigaldatakse sirgele trepile. Töötab akutoitel, laadimine peatuskohas. Kandevõime 225–300 kg. Võimalik paigaldada ka
välistingimustesse. Kaasas juhtmevabad kutsumispuldid.

Paigaldatakse pöörangutega treppidele. Töötab akutoitel,
laadimine toimub peatuskohas. Tõstuki liikumistee on valmistatud roostevabast terasest. Kandevõime 225 – 300 kg.
Võimalik paigaldada ka välistingimustesse. Kaasas on juhtmevabad kutsumispuldid.

Platvormtõstuk Hiro 450

Teleskoop kaldtee

Saadaval erinevate
funktsioonidega
puhastuskärud.

Pakuvad maksimaalset privaatsust
läbivaatusel, pesemisel, potitooli
kasutamisel, sidumise ajal jne.
Saadaval kas puudervärvitud või
roostevabast terasest raamiga.

Mustapesu- ja transpordikärud

Kõrge, keskmine või madal versioon.

Lai valik mustapesu, manipuleeritavaid ja transpordi
puurkärusid.

Valgest kangast või plastikust sisemus,
lisatasu eest ka värvivaliku võimalus.

Vertikaalne tõstuk.
Maksimaalne tõstekõrgus
1800 mm. Töötab akutoitel.
Laadimine peatuskohas.

Feal U2 – pikkus vahemikus 117 – 200 cm.
Relsi laius 19,3 cm, üldkaal 5,6 kg.
Kandevõime 300 kg.
Manuaalsetele ratastoolidele.
Kood 139-U2

Tõstuk on kaetud roostevabast terasest plekiga.
Kaasas juhtmevabad
kutsumispuldid.

TÕSTUKID, TREPIRONIJAD JA KALDTEED

Maksimaalne tõstejõud
300 kg.

Kokkupandav kaldtee
Saadaval kolmes erinevas laiuses: 18, 21 ja 25 cm.

Trepironijad
Trepironija on abiliseks ohutuks ja mugavaks liikumiseks treppidel korruselamus
või korrusmajades töötavatele ning elavatele ratastooli kasutajatele.
Töötavad akudel. 3 erinevat liikumiskiirust.
Liikumiseks vajalik kõrvaline abi.

PT 130/160

Tooltõstuk Hiro 160 ja 180
Võimalik paigaldada
sisse- või väljapoole
treppi.
Töötab akutoitel,
laadimine peatuskohas.
Tõstuki tee valmistatud
roostevabast terasest.
Kaasas juhtmevabad
kutsumispuldid.
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Minimaalne pikkus 57 cm,
maksimaalne pikkus 110 cm.
Sisemine laius 21 cm, kaal 3,8 kg.
Maksimaalne kandevõime 400 kg.

PTR 130/160

Tooltõstuk Superglide 120
Maksimaalne tõstejõud 130 kg,
töötab 24V akudel.

Transport- ja laadimiskaldtee 2- ja 3-osalised
Saadaval erinevate pikkustega kaldteed

Feal U3 – pikkus vahemikus 117 – 285 cm.
Relsi laius 17,7 cm, üldkaal 8,2 kg.
Kandevõime 250 kg.
Manuaalsetele ratastoolidele.
Kood 139-U3

Lävepaku künnised
Saadaval erinevate mõõtmetega plastikust moodulitest
lävepaku künnised.

Liigub trepile paigaldatud
alumiiniumist teel.
Kokkupandav toolpõhi,
käetoed ülestõstetavad.
Juhtmevaba kutsumispult.
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TÕSTUKID, TREPIRONIJAD JA KALDTEED

HAIGLA MÖÖBEL JA TARVIKUD

Platvormtõstuk Hiro 350
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Dušitool kokkupandav
P

DušitoolPStandart
Alumiiniumist ja plastikust
seljatoega dušitool.

Kood 161-10220

Kood 161-10310

P

Reguleeritava kõrgusega 35-53 cm.
Istme läbimõõt 6 cm.
Maksimaalne kasutaja kaal: 110 kg.
Värvus: valge.

Kood
102-34354

Mõõtmed: sügavus 87 cm,
laius 56 cm, istme sügavus
45 cm, istme kõrgus 53 cm,
istme laius 46 cm, tualeti
kõrgus potiga 44 cm,
kandevõime 130 kg,
toote kaal 14,5 kg.
Värv: hall.

Dušitoolid

Valikus mitmed erinevad
ümmargused reguleeritava
kõrgusega dušitoolid.

Kerge kaaluga, reguleeritava kõrgusega ja lihtsalt käsitletav
potitool. Kergelt puhastatava pinnaga. Ämbrit võimalik eemaldada.
Reguleeritav kõrgus 52-63 cm, istme laius 51,5 cm,
tooli laius 60,5 cm, kaal 6,8 kg.
Maksimaalne kandevõime 130 kg.

Kood
46-301522

Potitool Etac Swift

Pöördistmega.
161-10100

161-10000

Potitool ratastega

161-10010

Mobiilne potitool XXL

Potitoolil on ämber ja polsterdatud kate. Jalatuge on võimalik liigutada ja eemaldada,
käetoed on üles tõstetavad.
Kõik neli ratast on pöörlevad
ja kahel rattal on pidurid.

Potitoolil on ämber ja polsterdatud iste ning kate. Jalatuge on
võimalik liigutada ja eemaldada,
käetoed on üles tõstetavad. Kõik
neli ratast on pöörlevad ja kahel
rattal on käsipidurid.

Istme mõõdud 44x47 cm,
istme kõrgus maapinnast
52 cm.
Maksimaalne kasutaja kaal
120 kg.

Istme mõõdud 60x48 cm,
istme kõrgus maapinnast 53 cm.
Maksimaalne kandevõime
160 kg.

Kood 161-14000

Kood 161-14050

Potitool H440 Omega Eco

Sobib kasutamiseks ka
WC-poti kohal.
Kergelt puhastatava pinnaga.
Istme laius 450 mm, sügavus
430 mm. Istme kõrgus 405585 mm. Kogu laius 580 mm.
Kogu sügavus 530 mm. Kogu
kõrgus 790-970 mm.
Hügieeniava suurus 200-255
mm. Toote kaal 7,5 kg.
Maksimaalne kasutaja
kaal 140 kg.
Värv: helesinine.
Kood 40-1542903

Mugav ja funktsionaalne poti-dušitool. Iste ja seljatugi polsterdatud.
Kergesti puhastatav ja kokkupandav.
Reguleeritav kõrgus. Libisemisvastane istme pind.

Tooli mõõdud:
istme laius 48 cm,
kogulaius 56 cm,
istme sügavus 45 cm.
Seljatoe kõrgus 41–54 cm.

Istme laius 54 cm, istme kõrgus 42–
57 cm, tooli laius 56 cm, käetugede
vaheline kaugus 45 cm. Kandevõime 130 kg.

Tooli kandevõime 150 kg.
Kaal 14,5 kg.

Kood 164-137186

Potitool Ocean Vip
Tooli mõõdud: istme laius 50 cm,
kogulaius 59,5 cm, istme sügavus 45 cm.
Tooli kogupikkus ilma peatoeta
108,5–118,5 cm.
Toolil on hüdrauliline istmekallutus.
Kandevõime 150 kg,
kaal 23,5 kg.

Potitool RP783
Tooli kandevõime 130 kg. Toolil reguleeritava kõrgusega
jalad 40-58cm. Kergesti puhastatav.
Värvitud terasraam koos polüuretaanist istmega, plastikust
ämber ja asendi reguleerimisega
käetoed. Libisemiskindlad
jalatoe kummist otsikud
4 ühes funktsioon:
eraldiseisev potitool,
tualetipoti toestav raam,
dušitool, dušitaburet

Kood 40-00208

Potikõrgendus pehme
Nahasõbralikust, pehmest
vahtplastist potikõrgendus
kaanega.
Lihtsalt kinnitatav tavalisele
WC-potile.
Mõõdud: 42x40x17 cm,
kõrgus 10 cm.
Kandevõime 120 kg.

Kood
226-RP783

Kood 161-15005
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Potikõrgendus
Plastikust. Sobib standardsetele
WC-pottidele. Lihtsasti paigaldatav.
Iste on 3° nurga all. Eriti sobilik
puusaprobleemide korral.
Mõõdud 43x44,5cm, kõrgus 13 cm.
Maksimaalne kasutaja kaal 180kg.
Saadaval nii kaanega
kui kaaneta variant.
Kood 161-15274
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TUALETI ABIVAHENDID

Kerge kaaluga, reguleeritava
kõrgusega, lihtsalt käsitletav
potitool.
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Ergonoomilise kujuga seljatugi, padjaga tualetiiste
k.a pott, integreeritavad
käetoed. Liikuv käetugi
võimaldab lihtsat küljele
liikumist. Toolil on reguleeritavad ja eemaldatavad
jalatoed, 5 tollised pöörlevad rattad, tagaratastel on
pidurid.

Potitool Open

POTI- JA DUŠITOOLID

POTI- JA DUŠITOOLID

Mugava hügieeniavaga,
käe- ja seljatoega,
reguleeritava kõrgusega
46-54 cm.
Istme mõõdud: 41x42 cm,
tooli mõõdud: 53x54 cm,
maksimaalne kasutaja kaal:
120 kg. Värvus: valge.

Potitool Bonn
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Potikõrgendus käetugedega

Potikõrgendus Relaxon Star käetugedega
Sobib kõikidele standardsetele
WC-pottidele. Polsterdatud
käetoed on allalastavad.
Reguleeritav istme kalle.
Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Kõrgus reguleeritav 8 cm,
10 cm, 13 cm. Maksimaalne
kasutaja kaal 130 kg.

Kood 161-15520

Kood 161-15550

Potikõrgendus Aquatec 900 käetugedega

Saadaval erinevad
klistiiri komplektid.
Sisaldavad topsi,
otsikuid ja voolikut.

2 liitrit. 161-28100

Ööpott kaanega

Kõrgus reguleeritav 6, 10
ja 15 cm. Käetugede laius
51 cm, üldlaius 59 cm.
Kandevõime 120 kg.

Autoklaavitav kuni
130°C juures.

Kood 40-0073

Kood 161-14650

2 liitrit. 161-28000

1 liiter. 161-28011

Puhastushari uriinipudelile
Plastikust, metallist varrega.
Sobib standardsete uriinipudelite puhastamiseks.

Kõrgus 13 cm,
läbimõõt 22 cm.

Pikkus 47 cm,
harjaste läbimõõt 5 cm.

Kood 161-47350

Siibrid

Peapesukausid

Valikus erinevad siibrid. Pestavad ja autoklaavitavad.

161-47160

Valikus erinevad
peapesukausid.

161-47020

161-47180

Uriinipudelid

161-47220

161-47240

161-47250

Kood 161-60200

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

161-47592

Plastikust. Libisemiskindel pind. Sisseehitatud seebialus,
käepidemega.

Kood 161-11000

Mõõdud 70x35 cm.
Maksimaalne kandevõime 150 kg.
Sobib vannidele mõõtmetega 43–68,5 cm.
Laua värvus: valge, käepideme värvus: kollane.

Vanniaste-iste

Vanniiste
Alumiiniumist raami ja plastikust istumisalusega. Sobib vannidele mõõtmetega 37–73 cm. Istme mõõtmed 40x41 cm.
Mittelibisev pind. Maksimaalne kandevõime 120 kg.

Valikus erinevad uriinipudeli ja uriinikoti hoidjad.

161-47590

Vannilaud Plus

Pika painduva varre ja mugava plastikust käepidemega
varbapesija. Kaasas kolm pestavat froteelappi.
Pikkus 71 cm.

Uriinipudeli ja -koti hoidjad

161-47320

161-47080

Varbapesija

Erinevad uriinipudelid nii meestele kui naistele. Valikus läbipaistvad ja mitteläbipaistvad.
Võimalik pesta või autoklaavida.

161-47260

161-47011

161-47330

161-47300
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Reguleeritava kõrgusega 21-26 cm.
Alumiiniumist raami ja plastikust istmega.
Mittelibisevad kummist
jalgade otsikud.
Mõõdud 41x29 cm.
Kaal 1,3 kg, maksimaalne
kandevõime 130 kg.

Kood 161-12220
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PESEMISTARVIKUD

161-47173

TUALETI ABIVAHENDID

TUALETI ABIVAHENDID

Sobib standardsetele
WC-pottidele. Polsterdatud
käetoed on allalastavad.
Reguleeritav istme kalle.
Lihtne paigaldamine ilma
tööriistadeta. Kõrgus reguleeritav 8 cm, 12 cm, 16 cm.
Kandevõime 114 kg.

Klistiiri komplektid
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Dušitaburet

Seljatoe polster
Pehmest vahust, plastikust. Libisemiskindel,
testitud TÜV-gs. Lihtne
puhastada. Antibakteriaalne.
Masinpesu 30°C juures.
Mõõdud 22x32 cm. Saadaval erinevad värvid.

Roostevabast terasest käepide.
Pikkus 30-120 cm. Kood 161-170

L-kujuline käepide. Mõõdud: 30x61 cm

Nurgaga käepide. Mõõdud: 33x4x7,5 cm
Kood 161-17300

Kokkupandav roostevabast terasest
käepide. Mõõdud: 27x10 cm
Kood 161-17586.

Kokkupandav roostevabast terasest
käepide. Mõõdud: 23x10 cm
Kood 161-17700

Vanni ja duši kipsikaitse

Vanni turvakäepidemed
Sobivad enamikele
standardsetele
vannidele.
Lihtsasti
paigaldatavad.

161-12300

Plastikust käepide. Pikkus 30-60 cm.
Kood 161-172

Kood 161-1864

Kood 161-10000

161-12400

Kood 161-1719

Polüuretaanist, 100%
veekindlad. Lateksivabad. Jalamudelitel mittelibisev tald. Korduvkasutatavad ja vastupidavad.
Täiskasvanutele ja
lastele.
Erinevate mõõtudega.

Muudetava asendiga käsipuu seinale kinnitatav

Kood 161-184

161-12310

Vannimatid

Muudetava asendiga käsipuu põrandale kinnitatav

Kõrgus 800 mm.
Pikkus 750 mm.
Käetoe toe laius 50 mm.
Kinnitusplaat 110x170 mm.

Kõrgus 800 mm.
Pikkus 750 mm.
Käetoe laius 50 mm.
Põranda kinnitusplaat
110x250 mm.

Kood 44-0051

Kood 44-005

Pehmest vahust või kummist
mittelibisevad vannimatid.
Masinpestavad.

161-12400

161-12300

161-12310

TOOLID JA ISTUMISSÜSTEEMID

Geriaatriline tool

Ravimikarp 7x4

Lumbar padi

Geriaatrilisel patsiendi toolil
on võimalik kallutada seljatuge.

Toetab selga.
Pestav 30°C juures.

Maksimum kasutaja kaal 140 kg.
Kaasa tuleb lukustussüsteemiga
söögilaud. Varustus koos jalatoe,
peatoe ja küljetugedega.

Mõõdud 33x27x6 cm.

Kood
161-44261 must
161-44260 sinine

Kood 48-5103324

Kood 161-24307

Koosneb seitsmest 4-sektsiooniga lahtrist. Igale lahtrile on peale kirjutatud
nädalapäev ja jaotustel eraldi vastavalt
hommik, lõuna, õhtu, öö (eesti keeles).
Ülemises nurgas asuvast avast saab karbi
välja tõmmata, vastavalt nädalapäevale,
mis parasjagu on. Järgmise päeva jaoks
sisestada lõppenud päeva karp alt nurgast ning ülesse kerkib järgmise nädalapäeva karbike. Mõõdud 11x14x4,5 cm.

Pingid

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Plastikust. Erinevad värvid.
Mahutavus 30ml.

Kood 161-24000

Ravimikarbid
Valikus erinevad pingid
käetugedega ja ilma.
Samuti vanniastmed
ja –istmed.

Kood
161-27040

Kood 161-27042

Ravimitops

Kood 161-12220

Valikus erinevad ravimikarbid.

161-24320

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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161-24203

161-24204

161-24208

161-24382

Tel +372 673 7811
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PESEMISTARVIKUD

Reguleeritav kõrgus
35-53 cm.
Istme läbimõõt 32 cm.
Maksimaalne kandevõime
130 kg.

Käepidemed
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Haarats Classic

Ravimipurustajad ja ravimipoolitajad
Valikus erinevad
ravimipurustajad
ja –poolitajad.

161-24412

161-24440

Kood 161-25902

161-24502

Soki jalgatõmbaja Folie

Proteesitops

Elastsest plastikust
kest kahe paelaga.
Pikkus 90 cm.

Plastikust, keeratava kaanega.
Eemaldatava sõelaga.

Ergonoomiline plastikust käepide.
Haaratsi otsas on käepide.
Pikkus 61 cm.

Kood 161-26024

Haarats Extra

Libisemisvastane matt Dycem®
Plastikust, lateksivaba,
lõhnatu.
Ei kleepu pinnase
külge!

Alumiiniumist, plastikust käepide magnetiga. Süvend tagab
suurema stabiilsuse. Pööratav haarats võimaldab nii
vertikaalset kui horisontaalset kasutamist.
Pikkus 70 cm, kaal 125 g.

Läbimõõt 19 cm.

Kood 161-25000

Kood 161-28500

Soki jalgatõmbaja Frotee

Soki jalgatõmbaja Foxy

Paindlikust plastikust. Frotee
kattega. Nailonist paeltega.
Pikkus 90 cm.

Lihtne tekstiilist paeltega ja paindlikust plastikust
soki jalgatõmbaja.

Kood 161-25010

Kood 161-25932

Suka jalgatõmbaja teleskoop

Abivahend sukkade jalgapanekuks.
Valge raam polsterdatud käepidemetega.

Kood 161-25070

Erinevad suurused.

Riietumise abiline Deluxe

Nööpija ühes otsas aas nööpimiseks,
teises väike konks luku tõmbamiseks.
Plastikust. Pikkus 21 cm.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Erineva paksusega pehmest vahust haarde paksendajad.
Sobivad söögiriistadele, tööriistadele,
kirjutusvahenditele jms.

Luubid
Valikus erinevad luubid.

Ümar luup.
Kood 161-27601

Ajakirja luup.
Kood 161-27604

Kaelale riputatav luup.
Kood 161-27602

Kõrge äärega luup.
Kood 161-27600

Kood 161-25120

Kood 161-25233

Haarde paksendajad kirjutusvahenditele ja söögiriistadele

Kompressioonsuka jalgatõmbaja

Paindlikust plastikust kaks teleskoop käepidet, reguleerimisvahemik 68-96 cm.

Universaalne nööpija Komfort

Kood 161-26070

Puidust kepp
metallist konksuga.
Pikkus 70 cm.

Stetoskoop (kahepealine)
Pikkus 80 cm, kaal 100 g.

Kood 161-56100

Kood 161-25300

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Magamisprillid Extra
Valguse suhtes tundlikele silmadele. Reguleeritav elastne
pael. Sees pehme puuvill. Väljas dermatiin.
Mõõdud 17x8 cm.
Värvus: must.

Kood 161-27710

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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161-24600

Mugav käepide. Haaratsi otsas on magnet ja konks.
Pikkus 81 cm, kaal 103 g.

Haarats Sundo
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Käsivarre fikseerija

Silmaklapp

Joogitopsi hoidja

Universaalne kaane avaja

Kahepoolse aasaga.
Reguleeritav, piduritega.

Kahe sangaga plastikust joogitopsi hoidja.

Mõõdud: 130 cm pikk
ja 3 cm lai.

Sobib topsidele
161-20430 ja
161-20336.

Kood 161-28710

Kood 161-28700

Kood 161-20000

Hingamistrenažöör

Helmi Stayfresh pluusikaitsed

Kolmekambriline
ning sobib hingamisharjutuste tegemiseks.

Ühekordsed pluusikaitsed
12 tk (6 paari). Kaitseb
pluuse, jakke ja trikooesemeid higi- ja deodorandi
plekkide eest, et nad
püsiksid kauem värskena.
Lõhnastamata.

Kood
161-28400

Kood 62-22300

Ostukott Treppensteiger

Ostukott suurte ratastega.
Alumiiniumist raam. Ergonoomiline
käepide. Pestav nailonist kate tõmblukuga. Mahutavus 55 liitrit
+ 1 isoleeritud lisatasku külmutatud
toodete jaoks.
Tühikaal ca 2 kg.
Maksimaalne kandevõime 40 kg.

Kood 161-30500

Kood 161-30530

Kood 161-22400

Joogitopsid
Erinevad joogitopsid ja nende
komplektid.
Autoklaavitavad
ning nõudepesumasinas pestavad.
Võib kasutada
mikrolaineahjus.

Ostukott Komfort

Ostukotti on mugav kasutada treppidest
üles- ja allaliikumisel. Lihtsasti kokkuvolditav, alumiiniumist raam. Ergonoomiline
käepide. Pestav nailonist kate tõmblukuga. Mahutavus 42 liitrit + 1 isoleeritud
lisatasku külmutatud toodete jaoks.
Tühikaal ca 3 kg.
Maksimaalne kandevõime 40 kg.

Riiuli alla monteeritav
plastikust kaane avaja.
Sobib klaaspurkidele /
pudelitele läbimõõduga
1,5-8,5 cm.

Joogikruusid

Reisipadjad ja kraed

Taldrikud ja kausid

Valikus erinevad
reisipadjad
ja ujumiskraed.

Valikus erinevad taldrikud ja kausid. Libisemiskindlad. Võib pesta nõudepesumasinas.

Reisipadi. Kood 161-448

Ujumiskrae. Kood 161-65920

Ujumiskrae. Kood 161-65922

161-22040

161-22000

Medõe kell

161-22050

Lõikelauad, tööpinnad ja määrimisalused

Praktiline ja hügieeniline, 8,6 cm silikoonist ripatsiga.
4,1 cm läbimõõduga, selge, sihverplaadiga.
Turvanõelaga riietele kinnitatav. Saadaval erinevates värvides,
vahetatavad silikoonkatted. Silikoonkate teeb kella desinfitseerimise väga lihtsaks, samuti kaitseb ka kergemate põrutuste ja
liigse õhuniiskuse eest.

Libisemiskindlad vahendid, mis teevad söögi valmistamise kergemaks.

Ei ole veekindel.
Kood 161-5800

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
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161-22200
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161-22205

161-22222

Tel +372 673 7811
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OLMEABIVAHENDID

Kummiga.
Pööratav.
Musta värvi.
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Kaane- ja pudeliavajad

Infrapunalamp

Sobivad nii pudelite kui kaante avamiseks. Libisemisvastased.

Kaalud

Infrapunakiirguse sügav mõju.

SÖÖMISE JA JOOMISE ABIVAHENDID

ELEKTROONILISED VAHENDID

161-2242

Valikus on nii analoog kui ka
elektroonilisi kaale.

Meeldiv soojus suurendab
heaolu.
Valikus nii 100W kui
150W lambid.
161-2230

161-22440

Söögiriistad

Kood 161-8511

Erinevad söögiriistad, mida on lihtne kasutada ka piiratud liikuvusega inimestel.
Ergonoomilised käepidemed.

Termomeetrid
Pakume erinevaid kontaktivabasid termomeetreid.
Mõõdavad temperatuuri kiiresti ning valuvabalt.

Noad ja koorijad
Hästi haaratavad ja libisemiskindlad noad, mida on mugav kasutada ka piiratud liikuvusega inimestel.

Pulssoksümeeter LTD800
Toote omadused:
- Kerge kasutada
- Mõõtmed: 58x30x34 mm
- Kaal: 50 g (patareidega)
- Vähene patareide tarbimine:
kaks AAA patareid suudavad töötada kuni 30 tundi
- Pulsi sageduse vahemik: 30-254 BPM
- Hemoglobiini küllastumise vahemik SPO2: 35-99%

Muud köögitarvikud
Libisemiskindlad ning hästi
haaratavad tarvikud.

Kood 226-LTD800

Küüslaugupress

Pudeli/purgi kaane avaja

Pudeli puhastuskomplekt

Konserviavaja

Söögipõlled
Valikus erinevad korduvkasutatavad ja
ühekordsed söögipõlled.

161-2300

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Vererõhuaparaadid
Valikus on erinevaid täisautomaatseid
vererõhuaparaate, mis on kompaktsed
ja mida on kerge kasutada.

161-23010

161-23050

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Shiatsu massaažipadi ST-129A

Erinevad massaažirullid

Kood 218-ST129A

Mõõdud 22x13 cm.

Jala massöör 2-le jalale
Mõõdud 23x18 cm.

Kood 161-61658

Raskustekid ja vestid on mõeldud eelkõige neile, kellel esineb sensoorse integratsiooni häire ning probleemid, mis on seotud
tähelepanupuudulikkuse, hüperaktiivsuse ja autismispektri häiretega. Raskusriiete terapeutiline, rahustav mõju on seotud eelkõige koordinatsiooni ja kehatunnetuse tajutud paranemisega.
• Võimaldab rahustava mõjuga stimulatsiooni ja kompressiooni-survet kogu kehale
• Avaldab mõju ärevuse ja stressi taseme üldisele vähenemisele
• Aitab kaasa ning kergendab tähelepanu suunamist eesmärgile/ülesandele
• Soodustab kaasamist tegevustesse
• Soodne mõju stereotüüpse käitumise vähenemisele
• Vähendab ka vanemate inimeste ärrituvust ja rahutust

Raskusvest
Kood 222-WFl

Kood 161-61610

Kood 161-61600

8 teljega anatoomiline.

Kood 161-61657

Raskustekid ja vestid

Jala massöör 1-le jalale.

Mõõdud 15x8 cm,
kõrgus 8 cm.

7 teljega.

Selja massöör kummist
Mõõdud 115x8 cm.

Valmistatud hingavast materjalist ning disainitud välja nägema täiesti hariliku vestina.
Kaalu annavad vestile seitsmes strateegiliselt paigutatud peidetud taskus (õlgadel ja
ümber rindkere) paiknevad raskuspakid. Vest on masinpestav (raskused tuleb enne
pesemist eemaldada). Saadavad eri värvitoonid (sinine, punane, roheline).
Suurus

Rinna ümbermõõt

Raskus

XS laste (XS)

53-61 cm

1.8kg

S laste (S)

61-68 cm

2.0kg

M laste (M)

68-76 cm

2.3kg

L laste (L)

76-86 cm

2,5 kg

S täiskasvanu (XL)

86-96 cm

3.0kg

M täiskasvanu (XXL)

96-107 cm

3.5kg

L täiskasvanu (XXXL)

107-117 cm

3.5kg

Raskustekk

Kood 161-61615

Selja massöör puidust rullidega

Kood 161-61620

Massaažirull jalgadele. 6 rulliga

Mõõdud 110x8 cm.

Kood 161-61621

Tervise Abi OÜ
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Abistab rahunemisel ning aitab kaasa mugavustunde tekkimisele enne
uinumist, soodustamaks korralikku väljapuhkamist nii lapsele endale
kui tema vanemale. Sobib kehakaaluga alates 9 kg-st (rusikareeglina
võiks raskusteki kaal olla 15-25% kasutaja kehakaalust, täpsemalt
soovitab seda juba spetsialist). Tekk on masinpestav.
Saadaval mitmes erinevas suuruses ja värvitoonis.

Mõõdud 31x12 cm.
Rulli läbimõõt
3 cm.

Kood 161-61646

Kood 222-

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Teki raskus

Kasutaja kaal

2,5 kg

19 – 25 kg

3,0 kg

25 – 32 kg

3,6 kg

32 – 38 kg

4,5 kg

38 – 51 kg

6,0 kg

51 – 64 kg

7,0 kg

64 – 78 kg

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

RASKUS- JA KOMPRESSIOONRÕIVAD

Kaela massaažirull Auto.

Kood 161-6164

MASSAAŽIVAHENDID

MASSAAŽIVAHENDID

• Massaažipadi on kerge ja kompaktne – seda on mugav kaasa võtta reisile,
väljasõitudele või kontorisse
• Ergonoomiline disain tagab lõõgastava pea- ja kaelatoe
• Padi on valmistatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest
• Leevendab enamike üldlevinud haiguste vaevusi
• Ohutuse tagamiseks on padi varustatud ülekuumenemise eest kaitsva
süsteemiga
OMADUSED
• Massaažipadi stimuleerib efektiivselt
akupunktuurseid punkte üle kogu keha,
mille tulemusel paraneb vere- ja lümfiringe,
harmoniseerib elutähtsate organite töö ja tugevneb
immuunsüsteem.
• Nautige lõõgastavat massaaži, mis soodustab
rasvade kiiremat põlemist ja mürkide kehast
väljutamist. Lisaks rahustab see meelt ja tekitab
sügava heaolutunde.
• Infrapunasoojus laiendab veresooni, mis omakorda
parandab vereringet ning sellest tulenevalt kiirendab
rakkude uuenemist ja hapnikuga varustatust.
• Massaažipadi on varustatud väiksemate sujuvate
rullikutega, mis võimaldab masseerida ka raskesti
ligipääsetavaid kohti.

Jala massöörid
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HYLTON kompressioonrõivad

Manuaalratastool Kiddy CP880-35

• Suurendab tähelepanuvõimet ja osavõtlikust

HYLTON unikaalne disain ja kompressioon:

• Parandab hingamiselundite tööd

Terasest raamiga. Kahte tüüpi jalatoed
– nii ülestõstetavad kui ka tavalised.
Käetugede kõrgus on reguleeritav.

• Annab sensoorset tagasisidet
• Parandab lihaste tööd ja toonust

• Tagumiste rataste läbimõõt 56 cm
• Esirataste läbimõõte 15 cm
• Istme laius 35 cm
• Maksimaalne kandevõime 100 kg

• Organiseerib aistingute süsteemi
• Suurendab kehatunnetust

• Suurendab põhiliste lihasgruppide stabiilsust

• Parandab reageerimiskiirust

• Parandab tasakaalu.

• Vähendab tahtmatuid liigutusi

Kood 226-CP880

EasyStand Bantam
EasyStand Bantam on
püstitõusmisfunktsiooniga
seisuraam, mis sobib
lastele pikkuses 91–137
cm ja kaaluga kuni 45 kg.

Vest
Pakub õla-kõhu-ja vaagnapiirkonna stabiilsust;
Suurendab kehatunnetust. Ideaalne lastele, kellel on nõrk
põhiliste lihasgruppide töö. Suurepärane kolmik ortoos.

Üks abivahend võimaldab
lapsel nii istuda kui seista.

Kahekihilisest kangast esiosa. Perforeeritud, takjakinnisega,
eemaldatav tagapaneel. Õlgadelt reguleeritav takjakinnitusega,
jalgevahel rihmkinnitus. Suurematel suurustel täielikult
eemaldatav jalgevahe rihm mugavaks tualeti kasutamiseks.
Sobib järgmiste diagnooside korral:
hüpotoonia. aju halvatus, Downi sündroom, autism, ataksia.

Kood 113-PT

Seisulaud Jenx Standz
Seisulaud võimaldab
kasutada seda ettevõi tahapoole kallutades.
Sobib lastele vanuses
1-9 eluaastat.

Kood 158-V

Pluus (saadaval ka lühikeste varrukatega)

Varustatud turvalukuga,
võimalik eraldi mõlemat
jalga kohandada ning
kaldenurka muuta.

Aitab parandada tajuhäirete puudujääke ülakehal ja
kõhupiirkonnas. Positiivne mõju õlgade ja käte stabiilsusele ja
funktsioneerimisele. Parandab motoorikat.
Ühekihilisest kangast. Takjakinnisega reguleeritav kinnitus
kaelaosal. Pikad varrukad pakuvad täielikku katet kätele.
Vajadusel saab lõigata lühemaks. Sobitub tihedalt üle puusade.

Seisulaud Supine Stander

Sobib järgmiste diagnooside korral:
sensoorsed häired, autism, Retti sündroom.
Kood 158-S

Püksid
Aitab parandada tajuhäirete puudujääke kõhu alaosas ja jalaosas.
Kombineerides vestiga parandab
rühti ja moodustab kolmekordse
kompressiooni.

Randme-labakäe-sõrme ortoos
Parandab sensoorset taju käe- ja randmepiirkonnas; suurendab stabiilsust pehmete kudede struktuurides, mis parandab
liikumise kontrolli. Ühekihiline, avatud sõrmeosaga.
Kood 158-G

Sobib järgmiste diagnooside korral:
sensoorsed häired, autism, Downi
sündroom, ataksia.
Kood 158-P

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
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Sobib järgmiste diagnooside korral:
Retti sündroom; Angelmani sündroom.
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Läbisõit keskmiselt 21 km.
Tooli kandevõime 75 kg, tooli
minimaalne kaal 79,5 kg.

Seisulaud Monkey
Seisulaud pakub kõrguse
ning suuruse kohandamist
vastavalt lapse kasvule.
Kõigil toestustel on
võimalik muuta kõrgust,
laiust ja kaldenurka.
Kood 82-NR50

Seisulaud Prone Stander
Seisulaud pakub kõrguse
ja suuruse kohandamist
vastavalt lapse kasvule.
Kõigil toestustel on
võimalik muuta kõrgust,
laiust ja kaldenurka.
Kood 82-PS

Seisulaud Multistander

Täiustatud ja kõikehõlmav
seisulaud, mis sobib lastele
vanuses 9 kuud–11 aastat,
kellel pea kontroll on
minimaalne või puudub
üldse.

Kõikehõlmav seisulaud,
mis sobib lastele vanuses
1-6 eluaastat.

Kood 82-SU

Kood 82-MST

Seisuraam Mobile Stander Rifton

Ühekihiline- alumisest ribist pahkluuni.

Lihtne ja kerge elektriline
ratastool lastele. Tool kasvab
koos lapsega, kuna istme
sügavus 25–38 cm ja laius
25–39 cm on reguleeritavad,
samuti ka seljatoe laius.

Käimisraam alumiiniumist

Seisuraam on hea
abivahend, mis pakub
iseseisvust ratastooli
kasutatavatele lastele
ja noortele.

Kõrgus reguleeritav
55–65 cm.

Kood 129-K150

Kood 85-09-117-1164

Tel +372 673 7811
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RASKUS- JA KOMPRESSIOONRÕIVAD

HYLTON on dünaamiline kompressiooni süsteem,
mis pakub stabiilsust ja tuge, läbi surve ja reljeefse
stimulatsiooni. HYLTON tooteid on lihtne kasutada,
kerge selga panna ja hooldada. Vastab täpselt kehakujule.
HYLTON on disainitud kandmiseks kogu päeva, ilma
vaheaegadeta ja annab kasvuruumi. Hingav nailon/spandex
materjal on antibakteriaalne ja niiskust hülgav.

Elektriline ratastool Spectra Blitz
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Käimisraam Walk-On kahe rattaga

Käimisraam WALK ON

Mittelibisevad käepidemed turvaliseks
kasutamiseks.
Kergesti kokkupandav.
Ees kaks ratast. Tagant
lükatav. Kandevõime
120 kg. Saadaval neljas
erinevas suuruses.

Kood 102-17410

Kood 102-175

Käimisraam ActivAll

Reguleeritav haiglavoodi on mõeldud lastele vanuses 3-15 aastat. Jäigad
voodiotsad on tehtud spetsiaalsest plastikust. Lapse lihtsaks hooldamiseks
on mõeldud elektriline puldist reguleerimine, arstil on eraldi kontrollpaneel.
Küljetoed on terasest, reguleeritavad ning eemaldatavad. Voodit on võimalik
pikendada mehaaniliselt (20 cm).

Kood 81-PE-51

Patsiendi ala mõõtmed 80x170 cm, kogu voodi mõõtmed 92x184 cm, elektriline
voodi kõrguse reguleerimine 40–80 cm, kandevõime 200 kg.

Reguleeritav voodi Buddy

Käimisraam Pacer

Abivahendiks jäsemete
või keha kerghalvatusega
inimestele.
Annab võimaluse inimesel
õppida iseseisvalt
kõndima. Käimisraam on
modernne, stabiilne ja
lihtne kasutada.

Disainitud väga erinevate
vajadustega inimestele.

Kood 88-ACTIVALL

Kood 129-K

Kaheosaline, lihtsasti puhastatavast materjalist patsiendi ala.
Lukustusest vabastamine pedaali abil, mis asub patsiendi haardeulatusest väljas.

Sobib alates üheksandast
elukuust kuni täiskasvanutele, kes kaaluvad kuni
125 kg.

8 erinevat voodi kõrguse reguleerimise positsiooni.
Mehaaniline seljaosa reguleerimise võimalus.

Kood 81-BUDDY

Tagantveetav käimisraam Pluto

Käimisraam Nimbo
Tagantveetav käimisraam
sobib erineva sümptomaatika puhul – lihastoonuse
häired, mille tõttu on
lapsel raske hoida keha
püstises asendis.

Kood 85-09-116-78

Rulaator Fixi

Kood
102-1870010

Kaks erinevat suurust.
Laiusesse ja kõrgusesse
reguleeritavad käepidemed, kerge kaal, eest lükatav. Esirattad on lukustatavad. Tehnilised andmed:
pikkus 75 cm ja 80 cm,
laius 66 cm ja 68 cm, kaal
6,2 kg ja 6,6 kg. Kandevõime 60 kg ja 80 kg.

Rulaator Fox

Kokkupandav,
kaks käsipidurit.

Rulaator on väga kerge
ning värvikirev.

Tehnilised andmed:
sügavus 62,5 cm, laius
57,5 cm, kõrgus 60–69
cm, istme kõrgus 42,5 cm,
istme laius 42 cm.

Kahel tagumisel rattal on
pidurid.

Kood 102-1860010

Kood 102-186002

Reguleeritav voodi DPL
Kaheosaline, lihtsasti
puhastatavast materjalist
patsiendi ala.
Mehaaniliselt reguleeritav
lamamispinna kõrgus.
Kolmes positsioonis
lukustatavad küljed.
Mehaaniliselt reguleeritav
seljaosa.

Kood 81-DPL

Lastekäru Bingo Evolution

Kimba Neo käru
kombineerib funktsionaalsuse ja praktilisuse
koos oma atraktiivse
disainiga.

Kood 129-470

Lastekäru tRide

Kompaktne ning lihtsate
reguleerimisvõimalustega.
Kõik peitub lihtsuses! Väga mugav käru
lapsele ning praktiline ja kerge lapsevanematele.

Lastekäru Tom 5 Streeter

Voodi pakub väga heal tasemel mugavust nii kasutajale kui ka hooldustöötajale. Reguleeritav haiglavoodi on mõeldud lastele vanuses 3-15
aastat. Jäigad voodiotsad on tehtud melamiin saepuruplaadist, seetõttu
on voodi transportimine väga lihtne ja turvaline isegi ühe inimese jaoks.
Lapse lihtsaks hooldamiseks on mõeldud elektriline puldist reguleerimine.
Küljetoed on terasest, reguleeritavad ning eemaldatavad.
Patsiendi ala mõõtmed 80x170 cm, kogu voodi mõõtmed 93x176 cm,
elektriline voodi kõrguse reguleerimine 40–80 cm, kandevõime 200 kg.

Kõrgkvaliteetne kerge
alumiiniumraamiga
lastevanker.

Kood 81-PI-51

Kood 188-75S

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Lastekäru Kimba Neo

Modernse ja sportliku
välimusega käru erivajadustega lastele/
noortele.

Esirattad pöörlevad.

Elektriline hooldusvoodi lapsele PRIMO PI-51-C10

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Voodi pakub väga heal tasemel mugavust nii kasutajale kui ka hooldustöötajale.

Vanker on kergesti
kokkupandav isegi siis,
kui iste jääb raami külge.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Lastekäru Jacko Streeter
Jacko Streeter lastekärud
on mõeldud kasutamiseks
lastele, kes vajavad keskmist toestust kehale.
Käru on modernse disainiga, kompaktne ja kerge.
Kood 188-J5S

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

LASTE ABIVAHENDID

LASTE ABIVAHENDID

Alumiiniumist käimisraam,
kokkupandav, maksimum
kandevõime 150 kg.

Elektriline haiglavoodi lapsele PREMIO PE-51-H10
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Lastekäru Corzino

Lastekäru EIO
Käru pakub vähest
või keskmist toestust
erivajadustega lastele.
Lihtne hoiustada.

Kood 188-CNX

Kood 191-6300

Lastekäru Jogger
Kerge, vähest toestust pakkuv
kolmerattaline käru.

Kood 191-6200

Nurgatool Jenx
Reguleeritav nurgatool pakub
lapsele sümmeetrilist toestust
istudes.

Eriiste Bee
Eriiste Bee pakub mugavat ja
kindlat istumist lastele vanuses 4 kuud–4,5 aastat.
Eriiste on hüdraulilise raamiga,
mis võimaldab istet tõsta ning
langetada füüsilist jõudu kasutamata.
Kood 82-BEE

Aktiivtool Rifton

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Sobivad kasutamiseks
ratastoolis, kärus, toolil.

Istetool võimaldab
lapsel iseseisvalt liikuda
istumisasendis.

Erinevad suurused ja värvid.
Kolmnurkne istumispositsioon hoiab hästi
puusi paigal ja edendab
korrektset pea hoiakut.
Kood 85-09-111-15

Lastekäru Maclaren

Vaakumpadi

Kerge käru
transportimiseks.

Asendipatjade komplekt imikutele

Kiilpadjad pakuvad
dünaamilist teraapiat ja
õige asendi fikseerimist
noorukitele ja väikesekasvulistele täiskasvanutele.

Kood 85-09-100-80

Harkkepp

Eriiste on disainitud, et
võimaldada kasutajale
maksimaalset mugavust
ning tagada puusade
stabiilsus.

Kolme- ja neljajalgsed.

Kood 82-JUC

Kood 102-15695

Täisreguleeritav
moodulistme süsteem.

Kood 129-R860

82-MS

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Kargud
Ergonoomiline käepide,
kerged, reguleeritavad

Kood 85-09-100-4522

Eriiste Junior

Disainitud nii, et sobiks erinevate vanuste ning vajadustega
lastele. Mitmekülgne, kohandatav ja vastupidav – see on tool,
mis teeb head meelt nii kasutajale kui terapeudile.
Eriiste on kohandatav täpselt
lapse vajaduste järgi.

Kood 85-09-101-1097

Kiilpatjade komplekt Thera-Wedge

Abiks enneaegsusest tekitatud lihastoonuse häirete
puhul, hingamisfunktsiooni
puudulikkuse korral ja päevaseks aktiivseks tegevuseks.

Eriiste Multiseat

Asendipatjade kasutamine
võimaldab asendite fikseerimist, erinevatele keha
piirkondadele surve avaldamist, hoiaku treenimist ning
aktiivsust.

Aitab vältida
kontraktuuride
teket ja on hea vahend
lamatiste ennetuseks.

Kood 85-09-111-2408

Tumble tool lauaga

Kood 85-09-116

Vaakumpadi asenditunnetuse arenduseks.

Sobib ka toitumisprobleemidega lastele.
Kood 82-NR41

Asendipadjad Special Tomato

Kood 102-12295

Jalgratas Rifton
Kolmerattaline jalgratas
on spetsiaalselt disainitud
erivajadustega noortele.
Saab reguleerida vastavalt
individuaalsetele vajadustele ja tingimustele.

Turvatool iZi Combi X3

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Kood 12-R130

Turvatool iZi Kid X3 isofix kinnitusega

Lastele vanuses 0-4 aastat. Peatugi, küljetoed,
seljatoe kõrguse reguleerimine, jalgade eraldaja, turvarihmad magnethoidjaga.
Mõlemas sõidusuunas
kasutatav. Toodetud ja
testitud Skandinaavias.

Lastele vanuses 0-4 aastat.
Reguleeritavad küljetoed,
jalgade eraldaja, peatugi,
turvarihmad.

Kood 154-536

Kood 154-534

Toodetud ja testitud
Skandinaavias.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Corzino kergkärud
on mõeldud kasutamiseks
lühiajaliseks istumisperioodiks
erivajadustega lastele,
nt transportimise ajaks,
poes käiguks.

Istetool Birillo
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Turvatool iZi Up

Toodetud ja testitud
Skandinaavias.

Lastele pikkuses
94-150 cm / 15–50 kg.
Väga turvaline autoiste erivajadustega lastele. Jalgade eraldaja,
5-punkti turvarihm, küljetoed,
peatugi. Võimalus lisada pöördalus, jalatugi, istme pikendus,
kiilpadi, laud, isofix kinnitus.

Kood 145-BE400

Kood 105-98

Duši-potitool Augsburg
Sobib lastele, kes ei vaja
tugevat toestust.
Võimalik kasutada
dušitoolina, potitoolina
või tualeti kohal toena.

Kood 102-339249

Madala seljatoega potiiste
Stabiilne ja turvaline
potiiste on valmistatud
tugevast plastikust.

Söögi-joogitarvikud

GoTalk 4+, 9+ ja 20+

Erinevad söögitarvikud
lastele.

Vastavalt valikule saab
kasutada korraga 6, 12
või 25 sõnumit.
Kõigil variantidel on
5 tasandit sõnumite
salvestamiseks.
Kood 148-GOTALK

Kõrge seljatoega potiiste

GoTalk Pocket

GoTalk One

Stabiilne ja turvaline potiiste
on valmistatud tugevast
plastikust. Kõrge seljatugi
võimaldab lapsel sirgelt
istuda ning reguleeritavad
rihmad pakuvad
mitmekülgset toestust.

Kuue sõnumi kommunikaator, kus on viis taset,
st kokku 30 sõnumit.

Ühe sõnumi kommunikaator,
kuhu kasutaja asetab sobiliku
pildisümboli või foto.

Väga mugav käes hoida
ja mahub ka taskusse
või käekotti.

Sõnum korratakse suurt kollast
nuppu vajutades.

Kood 85-09-115-95

Kood 148-AB654

Kood 148-GO1

Mittelibisev potiiste
Mittelibisev potiiste
pehmendusega.

iTalk2

SuperTalker
Saab kasutada 1,2,3 või 8 sõnumi raamistikku.
Salvestusaeg on 16 minutit.

Sobib vähest tuge
vajavatele lastele.

Kahe sõnumi kommunikaator.
Sõnumi pikkus on maksimaalselt kaks minutit.
Lisatud sümbolite
hoidja.

Pritsmekaitse.
Kood 85-09-115-95

Vannitool Otter

Kood 85-09-116-0498

Kood
148-AB2800

Hüppehobu Cavallo-Rody

Kood 148-AB3300

Step-by-Step

Mitmekülgne ja toetav
vanniistesüsteem.
Vastupidaval plastikraamil
on libisemiskindlad jalad.

Hüppehobu lastele.

Sõnumite salvestamise arv
ei ole piiratud, ühe sõnumi
salvestamise pikkus on
2 minutit. Iga vajutusega
kostub järgmine sõnum.

Ühe sõnumi edastaja.
Salvestusaeg on 2 minutit.
Vajutusnupu suurus 12 cm.

Kood 85-09-116-79

Kood 161-640

Kood 148-AB2500

Kood 148-BIGMACK

Taktiilsed kettad

Füsioroll

Boardmaker v6

Taktiilsed kettad aitavad kaasa
lapse puutetundlikkusele ning
äratundmistajule.

Füsiorull hoiab
paremat stabiilsust kui
ümmargune pall.

Kettad pakuvad mitmeid
erinevaid mänguvõimalusi.

Sobilik lastele, kellel
on tasakaalu häired.

Kood 85-09-112-58

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Timetimer Plus

Graafiline andmebaas ehk
pildipank arvutile, mis sisaldab üle 4500 PCS-sümbolit.

Ajataju harjutamiseks
mõeldud tarvik.
Määrata saab 1-60 minutit.
Punane osa näitab, kui
palju aega on jäänud mõne
toimingu või tegevuse
lõpetamiseks.
Mõõdud 14x18 cm.

Kood 148-BM6

Kood 148-TTPLUS

Kood 85-09-111-0980

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

BIGmack

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Lastele vanuses
4-12 aastat / 15-36 kg.
Reguleeritavad küljetoed,
peatugi, jalgade eraldaja,
turvarihmad, pöördalus.

Turvatool Recaro Monza Nova 2 Reha
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Headpod

LASTE ABIVAHENDID

Selline seisund on tingitud näiteks aju halvatusest, neuroloogilistest haigustest ja
sündroomidest või sellistest seisunditest põhjustatud kaelalihaste hüpotoonia.
Headpod´i ei soovitata inimestele, kellel on diagnoositud amüotroofiline lateraalskleroos (ALS) või raske skolioos või küfoos, mis takistaks neil säilitada oma pead
täiesti püstises asendis.

Peaümbermõõt 42
kuni 60 cm.

Kood 48-080

Headpod Standard komplekt:
• Kolm kaart: suur, keskmine,
väike koos kummist
fikseerimisrihmaga
• Vasak ja parem eesmine rihm
• Oranžid detailid
• Pehmendused
• Kukla fiksaatorid (+1 tagavara)
• Rippvarras
• Adapter A (peatoega ratastoolile)
• Adapter B (jäiga seljatoega tool)
• Adapter C (universaalne)
• Metallist toru 15x15mm

Fiiberkiudseinad

Fiiberkiudkardinad

Fiiberkiud
Ei sisalda klaasi,
ohutud ka neile,
kes panevad suhu.
Erinevad pikkused.

Kood 192-HP101

Tunnetustuba

TUNNETUSTUBA

Tunnetustuba on igapäevase arendustöö osa, arendades kognitiivseid oskusi. Tunnetustoa idee on pärit 1970. Hollandi
psühholoogilt Ad Verteual’ilt, kes algselt katsetas seda autistlike lastega. Hiljem leidis, et see sobib väga hästi ka nägemispuudega lastele.

Liikuv pilt

Tunnetustuba aitab suurendada keskendumisvõimet, teadlikkust ümbritsevast maailmast, püsivust. Autistlike ja autoagressiivsete laste puhul mõjub tunnetustuba lõõgastavana ja
rahustavana. Tajuhäiretega lastele pakub see visuaalset, audi-

Kiiktool

Rocker tool

Kiiktoolis kiikudes saab autismi
spektriga laps imiteerida
stereotüüpseid liigutusi.

Pallitekk

Liikuv pilt on mõeldud pilguga jälgimiseks, nägemismeele stimuleerimiseks, uute teadmiste
saamiseks ja kinnistamiseks.

tiivset ja taktiilset kogemust.
Alguses toimub lapsega tegutsemine tunnetustoas katseeksituse meetodil, et teha kindlaks talle sobivad tegevused.
Vahendeid saab kasutada mitmel moel ja omavahel kombineerida. Oluline on, et ei tekiks ülestimulatsiooni ( nt: võib
värviline liikuv valgus kutsuda esile epilepsiahoo või autismi
spektriga lapsele mittesobiv muusika võib ta endast välja viia).
Euroopas on küllaltki tavaline, et tunnetustuba on haiglate
taastusravi osakondade juures.

PVS kattega kiikuv
mugavustool.
Sobib ebastabiilse
kehahoiuga inimestele.

Projektoriga seinale näidatavad plaadid on vahetatavad ja erinevate teemadega (nt ookean,
aastaaegade vaheldumine, taevas) ning erinevad lapsed võivad seda lihtsalt pilguga jälgida või
arutleda pildil toimuva üle.
Erinevad projektorite komplektid – Snoezelen - projektor + 6 efektketast + varuosa.

Keerlev diskopall
Keerlev diskopall koos
värvilise tiivikuga pakub
valgusmängu, mis aitab
kaasa tunnetustoas erilise
meeleolu loomisele. Sama
ülesanne on efektvalgustil,
mille abil saab luua mitmesuguseid meeleolusid
nt valgusti sees oleva vee
vulin rahustab.

Peegelpallid

Kohtvalgustid

Komplekt, väike

ilma mootorita
/ mootoriga

Muusika – CD-d

Krudisev tekk

Mõeldud kehatunnetuseks, oma kehapiiride tajumiseks.
Tekil on ka rahustav mõju.

Oluline osa atmosfääri kujundamisel
on muusikal.

Mõõdud: 115x75 cm

Kasutatakse klassikalist muusikat,
indiaanimuusikat, loodushääli,
lastelaule ja palju muud.

Pallitekk – 7 kg,
200x140 cm
Pallitekk – 4 kg,
200x140 cm

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Värvilise valguskaabli abil on võimalik
stimuleerida nägemismeelt ka nendel
lastel, kellel nägemine on tugevalt
kahjustatud. Areneb kompimismeel,
silma-käe koostöö ning kehatunnetus.
Raske liikumispuudega laps reageerib silmadega nt hakkavad silmad kiirelt küljelt
küljele liikuma, samas võib mõni teine
laps ise ärritajat eemale lükata - see on
adekvaatne reaktsioon valgusärritusele.

Erinevatele lastele sobib rahustav
muusika, teistele jälle stimuleeriv.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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TUNNETUSTUBA

Värviline mullitoru pakub palju erinevaid võimalusi.
Kindlat värvi lülitiklahvile vajutades muutub ka
mullide värvus torus (Põhjus-tagajärg seose tekitamine. Areneb silma- käe koostöö ning keskendumisoskus.) Mullitoru stimuleerib nägemismeelt
ning aitab harjutada pilgu fikseerimise oskust.
Rõõmu õnnestumisest pakub see, et laps saab mullide värvi ise reguleerida. Olenevalt arengutasemest võib laps tegutseda juhendajaga koos või iseseisvalt. Mullitoru komplektid koos 8 värvilülitiga.

Mõeldud kasutamiseks lastele vanuses 2-12 aastat, kes ei suuda hoida oma pead
(kaelalihaste madal lihastoonus).

Kaitsekiiver

Värviline valguskaabel

Värviline mullitoru
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Beebikaal PS3001

Erinevad tunnetusseinad

Elektrooniline beebikaal on toodetud selleks, et aidata mõõta lapse
kasvu täpselt ja usaldusväärselt, lugedes, kui palju piima on söögikorraga manustatud.

TUNNETUSTUBA

Seinal on erinevaid materjale kompimiseks, peenmotoorika
ülesandeid, mõttetööd nõudvaid ülesandeid.

TARE ehk taarafunktsioon võimaldab kaaluda beebit kasutades tekki
või rätikut. Kaalul on kasulik WEIGHT-BLOCK funktsioon, mis võimaldab hoolimata lapse liigutamisest mõõta täpseid tulemusi.

Sein sobib väga hästi pimedatele lastele nt hari- arendab
silma- käe koostööd ning stimuleerib randme pöördliigutusi.
Haagid - kahe käe koostöö arendamine, silma- ja käe koostöö,
näpitsvõte.

Põhitarvikud

Kood 223-PS3001W1

Põrandakatted

SNOEZELEN

Elektrooniline beebikaal Laica on toodetud selleks, et aidata mõõta lapse kasvu täpselt
ja usaldusväärselt lugedes, kui palju piima on söögikorraga manustatud. TARE ehk
taarafunktsioon võimaldab kaaluda beebit kasutades tekki või rätikut. Kaalul on
kasulik WEIGHT-BLOCK funktsioon, mis võimaldab hoolimata lapse
liigutamisest mõõta täpseid tulemusi.

Snoezelen Woppa By Rompa – komplekt erinevatest toodetest.
Projektor lisadega (valik kettaid), CD-süsteem, kohtvalgusti
värvilise kettaga, peegelpall statiivil, aroomiteraapia difuuser,
fiiberkiud 2 m, maxi mullitoru 1,75 m, mullitoru 1,5 m, mullitorude juhtseade, polsterdatud platvorm mullitorudele (kahe
auguga), 2 peegelpaneeli, vibrapadjad.

Mullipeegel pehme raamiga

Seinapaneelid – erinevad mudelid

Oasis aroomi ja muusika difuuser

Rasked tekid autistidele

Beebikaal PS3004

Kiiged

Erinevate kõrgustega
(10 cm, 15 cm)

Vesivoodi muusikaga

Kraanultoolid

Interaktiivne pallimeri

Pallimeri nurka

Kahte moodi kasutatav: alusega saab kaaluda beebit, ilma aluseta saab
laps ise end kaaluda, kui on juba piisavalt suur, et iseseisvalt seista.
Funktsioonid:
• Suur LCD ekraan
• Taara funktsioon võimaldab nullida kaalu, kui kasutate tekki
• WEIGHT-BLOCK funktsioon võimaldab saada õiget
tulemust ka siis kui laps liigutab
• Kaaluühikud: kg ja lb
• Kandevõime: 20 kg
• Kaaluvahemik: 1 kg-20kg
• Kaalusamm10 g
• 1 vahetatav leelispatareid (9V 6LR61) - ei ole kaasas
• Tühjeneva aku hoiatussignaal
• Üle maksimaalse kaalu hoiatus
• Garantii 2 aastat
Tehnilised andmed:
Mõõdud: 54x21x14,5 cm, Kaal: 2.9 kg, LCD ekraan: 7,7x3 cm

Digitaalne termomeeter TH3302

Tunnetustubade projektid

Kood 223-PS3004E

Digitaalne vannitermomeeter TH4007

• Turvaline, kiire, täpne ja lihtne kasutada
• Kasutamine: oraalne, päraku kaudu või
kaenla alt
• Lihtne lugeda tänu digitaalsele
LCD ekraanile
• Painduv sensor
• Helisignaal, mis teatab mõõtmise
lõpetamisest

• Vee temperatuuri automaatne
mõõtmine
• Varustatud vilkuva punase
hoiatustulega ja helisignaaliga,
mis hoiatavad, kui vee temperatuur on kõrgem kui 39°C
• Lülitub automaatselt välja, kui
ei ole kasutatud üle 60 minuti

Kood 223-TH3302E

Kood 223-TH4007E

Beebimonitor BC2002E
• Varustus: lapse seade, vanemate seade, kaks adapterit, 2 laetavat AAA 1,2V
750 mAH NiMH patareid
• Tühjeneva aku taseme indikaator ning seadmete vahelise ühenduse indikaator
• Lapse seadmel on eriline edastustehnoloogia: kui lapse seade on ootel olekus
ning ei tuvasta ühtegi heli, siis seade ei kiirga radiatsiooni. Kaugus: väljas 300 m,
toas 50 m.
Kood 223-BC2002E

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik
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IMIKUTE ABIVAHENDID

Tunnetussein stimuleerib kõiki meeli ja seda võivad kasutada
väga erineva arengutasemega lapsed.
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Õhuniisuti HI3012

Vilkur kuubik CBM19

Adapter

IMIKUTE ABIVAHENDID

Vilkur kuubik, mis on
ühendatud erinevate
saatjatega.
See on mitmevärviline,
iga värv kujutab endast
teavet.

Inhalaator ultraheli nebulisaator NE1005

Vibrapadi CoV15

• Muudab vedela ravimi uduks, mida saab kergelt sisse hingata

Vibrapadi asetatakse padja
alla ja ühendub otse Jenile
häiretega (CBM14 või FP16),
et hoiatada teid magamise
ajal kodus toimuvast.

• Ideaalne väikestele lastele ja inimestele, kellel on raskusi tavaliste inhalaatorite
kasutamisega või kellel on astma
• Ideaalne ravimaks: kopsuhaigusi, trahheiiti, bronhiiti, sinusiiti, allergiaid ja külmetusi

Niipea, kui alarm saab signaali,
siis edastatakse see edasi
vastuvõtjasse ja omakorda
hoiatuse vibrapadjale.

• Nebuliseeritud ravim suunatakse otse kurku/ninna elektrilise ventilaatori abil
Kood 223-NE1005E

Kolbnebulisaator NE2010

Juhtmevaba veekindel uksekell SPE17

KUULMISABIVAHENDID JA HÄIRESÜSTEEMID

• Muudab vedela ravimi peeneks uduks, mida saab kergelt sisse hingata

Hädavajalik kodu jaoks, ei
oksüdeeru.

• Ideaalne väikestele lastele ja inimestele, kellel on raskusi tavaliste
inhalaatorite kasutamisega või kellel on astma

Ühildub CBM14/ VPWS14/
FF8I14/ FP16 häiretega.

• Ideaalne ravimaks: kopsuhaigusi, trahheiiti, bronhiiti, sinusiiti,
allergiaid ja külmetusi

Kuuldeaparaat Aurica Every TR220P

Kuuldeaparaatide patareid
Patarei tüüp 10A

• T-asend

Kood 60-PATAREI10

• Heli kontroll

Patarei tüüp 13A

• Kohandatav seadistaja

Kood 60-PATAREI13

• Veekindel (vett tõrjuv)

Patarei tüüp 312A

• ON/OFF lüliti patarei lahtril

60-PATAREI312

• Patarei tüüp 13

Patarei tüüp 675A

Gaasiandur DDG19
Mõeldud kurtidele inimestele,
on varustatud sisseehitatud
saatjaga, mis annab signaali
Jenile häiretele (CBM14,
FF8I14, VPWS14, FP16) ja
aktiveerib gaasi tuvastamise
korral.

Suitsuandur DDF14
Suitsuandur DDF14 on
varustatud sisseehitatud
saatjaga, mis annab suitsu või
tule korral signaali edasi Jenile
valguse või vibraalarmidele

Võimaldab kontrollida
enamiku kuuldeapaatides
kasutatavate patareide
seisundit.

Kood
241-0401001-5
Kood
67-054-5001-5;
241-0401008-9

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Äratuskell RL19
3 seadet: audio, vibreeriv ja
erksavärviline. Väike kaasaskantav äratuskell on väga
tõhus oma võimsale vibratsioonile, see on juhtmevaba
ja laetava akuga. Funktsioon
"maga edasi" võimaldab alarmi
korrata.
Paigutage padja alla!

Digitaalne uksesilm VSP15
Digitaalne uksesilm
kinnitub ukse külge.
Sellel on traadita saatja,
et edastada helinaga
märguanne Jenile häiretele (CBM14, FF8I14,
VPWS14, FP16).

Põrandaandur DEI13
Ühildub Jenile valguse või
vibreerivate häiretega
(CBM14, VPWS14, FF8I14,
FP16).
Loodud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.
Põrandaandur tuvastab ka
veeuputuse.

60-PATAREI675

Kuuldeaparaadi patarei tester
Saadaval erinevates
suurustes

Asenda enda uksekell Jenile
uksekellaga. Edastab vastuvõtjasse, kui inimene vajutab
uksekella.

Kood 223-NE32010

• Helitugevuse regulaator 1-4

Kõrvaotsikud

4 vibratsioonirütmi ja
3 värvi, et näidata
häiresignaale.

Kood
223-ANE0332

Kood 223-HI3012E

• Sobib kõigi ravimite jaoks

Kodu signaalide
vastuvõtja.

Magnetlüliti ustele ja akendele DOF13
Avanemisdetektor tuvastab
kõik sissetungimise katsed ja
saadab signaali Jenile häiretele
(CBM14, FF8I14, VPWS14,
FP16).

Ühildub seadmetega
CBM13, CBM14, VPWS14,
FF8I14, VP15.
Kood 60-M700115

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
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Tel +372 673 7811
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KUULMISABIVAHENDID JA HÄIRESÜSTEEMID

Adapter ultraheli
nebulisaatorile
NE1005.

Õhuniisuti garanteerib õige õhuniiskuse taseme. Pakub kohest
kergendust hingamisel nii lastele
kui täiskasvanutele. Öövalgustus:
7 erinevat automaatselt vahetuvat
värvi. Niisutuse kestus 7-8 tundi.
Varustatud sahtliga aroomiõlide
lisamiseks.

Tasku vibratsiooniseade VP15
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Fikseeritud vilkurseade pistikusse FP16

Päästelohisti-evakuatsioonimadrats
Evakuatsioonimadrats on
turvaline erimadrats, mis
on mõeldud kasutamiseks
haiglates, hooldekodudes
ja teistes ühiskondlikes
ruumides. Madratsisisuks
on SK1-le vastav tulekindel
HR35150 poroloon. Madratsi
maksimaalne kandevõime 130
kg. Mõõdud 200x90x12 cm.

Ühendatud kõigi Jenile saatjatega. Suurema mugavuse tagamiseks sisaldab see erinevaid
helinaid ja võimalust helitugevust reguleerida.
Ideaalne kuulmispuudega inimestele. Iga värv kujutab endast teavet.
(Punane: hädaolukorrad, roheline: kellad ja kõne nupp, sinine: telefonikõned, arvuti, sülearvuti).

SMS vilkur MF17
SMS-ide või kõnede
vastuvõtuseade.
Saadab info Jenile
häiretele (CBM14, FF8l14,
VPWS14, FP16) märguande
edastamiseks kõne või SMS-i
vastuvõtmiseks.

Telefoni helina vastuvõtja EMACtelf

Päästekangas

ESMAABIVAHENDID

Valmistatud PVS nailonist, mille külge on õmmeldud tugevad
rihmad ja sangad, mis on isiku turvaliseks kinnitamiseks ja
kanga vedamiseks. Päästekangas asetatakse voodisse madratsi alla ning
seatakse kasutusvalmis,
see jääb püsivalt lamava
isiku voodisse. Päästekangaga võib isikut väga
kiiresti ning turvaliselt
vedada mööda treppe,
erinevaid künniseid ja
mööda maad. Päästekangas tagab kiire ja turvalise
hoonest evakueerimise
tulekahju korral. Pestav
40°C juures. Lubatud on
ka keemiline pesu. Kuivatamine maksimaalselt
90°C juures. Vajadusel
võib triikida kahe kuumusastmega. Tulekindel,
mõõdud 75x180 cm.

Esmaabivahendid

Pika vahemaaga inimeste
kõne nupp: ühildub Jenile
häiretega (CBM14, FF8I14,
VPWS14, FP16), sissetulevate
ja väljuvate signaalide jaoks.

Valikus suurel
hulgal erinevaid
esmaabivahendeid.

On mugav piiratud
liikumisvõimega inimestele
(eakad, haiged).

Beebimonitor DBC13

BORT select EpiPlus® Küünarnuki tugi

Beebimonitor, mis on
ühendatud Jenile häiretega
(CBM14, FF8I14, VPWS14,
FP16), teid teavitatakse ka
kõige tasasema lapse
häälitsuse puhul.

Päästelohisti

BORT Songavöö

Eesmärk – Toetab kahjustatud
koestruktuure ja sidemeid, seejuures leevendades survet liigestel
ning aitab vältida ebaõiget liikumist.

Eesmärk – aitab sidekoe
nõrkuse korral kõhu
piirkonnas. Kaasasolev padi
aitab songa sissepoole lükata.

Näidustused – krooniline traumavõi operatsioonijärgne küünarliigese pehmete kudede ärritus, (äge või
krooniline), tendinopaatia.

Näidustused – Armisong, armi
puudulikkus, armi puudulikkus,
kõhuõõne lihaste nõrkus/
paralüüs.

Kood 78-122700

Kood 78-104050

BORT SellaFlex Pöidlaortoos
Eesmärk – Toestab vigastatud koestruktuure (liigesed, sidemed, kapslid, kõhred).
Toetab sidemete funktsiooni, vabastades liigese koormusest. Pöidlaväljalõige
ennetab toe liikumist.

Madratsile suurusega 85–90 cm.
Päästekangas on valmistatud polüamiidist ja polüestrist.
Kangas on tuld tõkestava toimega. Lihtne kasutada patsiendi
evakueerimiseks tulekahju või mõne muu ohu korral.
Päästekangal on igal lühemal küljel ekstra pikad tõmbesangad. Tänu ekstra pikkadele tõmbesangadele on võimalik personalil vähendada füüsilist koormust enda seljale.
Kinnitusrihmad sisaldavad tugevat Velcro materjali ja on
oranži värvi, mis on rahvusvaheliselt
tuntud ohutusvärvina.

Näidustused – Kroonilised, posttraumaatilised või postoperatiivsed ärritused
pöidla sadulliigeses. Näiteks lunaarse ja radiaalse liigese ebastabiilsus, risartroosi
varajane staadium.

Kood 78-112030

BORT PostOban® Erilaiusega kõhu tugiside

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

BORT PostOban® SOFT kõhu tugiside

Eesmärk – kõhu tugiside aitab
sidekoe nõrkuse korral kõhu
piirkonnas.

Eesmärk – kõhu tugiside aitab
sidekoe nõrkuse korral kõhu
piirkonnas.

Näidustused – Kõhu piirkonna
operatsioon, sidekoe nõrkus
kõhu piirkonnas, lõtvunud
kõhusein, kõhuõõne
kahjustused.

Näidustused – Kõhu piirkonna
operatsioon, sidekoe nõrkus
kõhu piirkonnas, lõtvunud
kõhusein.

Kood 78-104180

Kood 249-9902

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Kood
166-ONE211541

Kood 78-104100

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

ORTOOSID JA TOED

Ühildub Jenile valguse või
vibraalarmidega (CBM13,
CBM14, VPWS14,
FF8I14, FP16), annab läbi
signaali teada faksist või
telefonikõnest.

Kutsunginupp TLC14

Pakis 100 tk.

ESMAABIVAHENDID

KUULMISABIVAHENDID JA HÄIRESÜSTEEMID

Valgustus- ja helisüsteemi ühendamiseks.

Sinised jalatsikaitsed
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BORT Meeste tugivöö ribidele

Bort patellatugi

Eesmärk – vähendab rindkere
sirutusel tekkivat äkilist valu.

Hallux Valgus Comfort

Näidustused – Roidemurd,
traumad roiete piirkonnas
(põrutus, nihestus).

Kood 78-102800

Kood 78-114010

BORT Naiste tugivöö ribidele

Eesmärk – tugivöö surub
songa sissepoole ning ei lase
sellel välja sopistuda.

Näidustused – Roidemurd,
traumad roiete piirkonnas
(põrutus, nihestus).

Näidustused – reponeeruv,
kahepoole kubemesong.

Kood 78-102900

Kood 78-104800

Kood 22-509

Kood 22-510

Malleo Sensa

Funktsioon – toetab pahkluud.
Tagab vajaliku surve.
Näidustused - Ebastabiilne
pahkluu, nihestus või reuma.
Kirjeldus - Toestab hästi, kuid
on samas pehme ja mugav.
Paigaldatav aasana ümber jala.

Kood 22-50S5

Genu Direxa

Eesmärk – toetab kahjustada saanud koestruktuure. Kompressioon toetab sidemeid, seejuures
leevendades survet liigestel ning tugi aitab vältida jala ebaõiget liikumist. Liikumisel pakuvad
kompressioon ja silikoonpadjakesed massaaži efekti, mis alandab paistetuse ohtu, aitab
vähendada olemasolevaid paistetusi ning kiirendada ravimisprotsessi.
Näidustused – Krooniline trauma- või operatsioonijärgne põlveliigese pehmete kudede ärritus,
korduv liigesesisene efusioon, põlve osteoartriit, artriit (sidemete ebastabiilsuse,
meniskopaatia korral).

Funktsioon – stabiliseerib pahkluud,
parandab vereringet, leevendab valu ja
soodustab tursete vähenemist.
Näidustused – pahkluu ärritused ja paistetus, ebastabiilsuse tunne, liigese efusioon,
tendomüopaatia.
Kirjeldus – Mugav kanda, kohaneb kehaga
ja väldib valulikke kohti nagu kanna ja
pöiaosa. Pehmed ja elastsed ääred.

Kood 22-504

BORT select StabiloGen® põlvetugi

Genu Direxa Wraparound

Funktsioon - Stabiliseeriv ja koormust
vähendav põlvetugi.
Näidustused - Põlvekedra reie valusündroom, kollateraalkõõluste kahjustus,
reumatoidartriit.
Kirjeldus - meeldivast materjalist tugi,
millel on hea kompressioon. Laseb ihul
hästi hingata mistõttu on lubatud ka
pikemaajaline kasutus.

Kood 78-114420

Funktsioon - Kergelt soojendav,
põlveliigest stabiliseeriv ja
koormust vähendav.
Näidustused - Põlvekedra reie
valusündroom, kollateraalkõõluste
kahjustus, reumatoidartriit.
Kirjeldus - meeldivast materjalist tugi,
millel on hea kompressioon. Laseb ihul
hästi hingata, mistõttu on lubatud ka
pikemaajaline kasutus.
Kood 22-8353

Kood 22-8356

BORT Põlvetugi

Dorso Carezza Posture

Lumbo Direxa

Funktsioon – meeldetuletava
funktsiooniga seljatugi,
et hoida selga sirgena,
toestab rinnakorvi, hingav,
nahasõbralik materjal, lihtsalt
reguleeritav tänu elastsetele
rihmadele. Lihtne selga panna
ja masinpestav.
Näidustused – halb kehahoiak,
seljavalu.

Eesmärk – toetab kahjustada saanud koestruktuure. Kompressioon toetab sidemete
fikseerimise funktsiooni, seejuures leevendades survet liigestel. Lisaks aitab vältida
jala ebaõiget liikumist. Liikumisel pakub polsterdus massaaži efekti, mis alandab paistetuse ohtu ja aitab kiiremini vähendada olemasolevaid paistetusi. Polsterdus tagab
ka patella toestuse normaalsel liikumisel.
Näidustused – Patella kondropaatia, meniskopaatia, artriit, bursiit.
Kood 78-114150

Kood 22-50R49

BORT select TaloStabil® Plus hüppeliigese tugi

Lumbo Direxa Women

Eesmärk – toetab kahjustada saanud koestruktuure. Toote kompressioon toetab sidemeid,
seejuures leevendades survet liigestel. Lisaks aitab tugi vältida jala ebaõiget liikumist. Liikumisel
pakuvad kompressioon ja silikoonpadjakesed massaaži efekti, mis alandab paistetuse ohtu, aitab
vähendada olemasolevaid paistetusi ning kiirendada ravimisprotsessi. Padjakesed tagavad ka
toestuse normaalsel liikumisel.
Näidustused – krooniline trauma- või operatsioonijärgne hüppeliigese pehmete kudede ärritus,
osteoartroos, sidemete nõrkus pärast kipsi eemaldamist, sidemete vigastused, ülemise hüppeliigese deformatsioon, supinatsiooni ennetamine.
Kood 22-50R51

Kood 78-054100

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Funktsioon - Leevendab valu suure varba fikseerimisega õigesse asendisse.
Näidustused - suure varba deformatsioon, operatsioonijärgne periood.
Kirjeldus - kinnitatakse ümber pahkluu.
Võimaldab lihaste normaalset funktsioneerimist tänu suure varba asendi
fikseerimisele.

Elastne pahkluutugi

BORT Kubemesongavöö

Eesmärk – vähendab rindkere
sirutusel tekkivat äkilist valu.

Funktsioon - Leevendab valu
suure varba fikseerimisega õigesse asendisse.
Näidustused - suure varba deformatsioon.
Kirjeldus - võimaldab lihaste normaalset funktsioneerimist tänu
suure varba asendi fikseerimisele.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee
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Funktsioon – nimmepiirkonna
stabiliseerimine, pakub leevendust valule, hingav, nahasõbralik
materjal, lihtsalt reguleeritav
tänu elastsetele rihmadele, lihtne selga panna, masinpestav.
Näidustused – mõõdukas
alaselja valu, nõrgad nimmepiirkonna lihased, paigast nihkunud disk.

Funktsioon – nimmepiirkonna
stabiliseerimine, pakub leevendust valule, hingav nahasõbralik
materjal, lihtsalt reguleeritav
tänu elastsetele rihmadele.
Näidustused – mõõdukas alaselja valu, nõrgad nimmepiirkonna
lihased, paigast nihkunud disk
(L4-S1), stabiliseerimine pärast
lülivaheketta operatsiooni (L4-S1).

Kood 22-50R50

Universaalne seljatugi Dorsaflex
Elastsest materjalist ja hästi hingav
materjal. 4 metallist splindiga seljatugi, mis kohandub selja kujuga.
Mõeldud rehabilitatsiooni jaoks
pärast vigastusi; Keskmised ja
tõsised seljavalud; diskopaatia;
ishias, tugeva füüsilise tegevuse ajal kasutatav.
Kood 46-61204

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

ORTOOSID JA TOED

ORTOOSID JA TOED

Eesmärk - avaldab survet kõõlustele, mis on põlvekedraga (patellaga)
ühendatud. Surve avaldamine toetab
liikumisel patellat nii, et põlv liiguks
õiges suunas. Samuti tugevdab surve
lihaseid, mis mängivad patella suunamisel olulist rolli. Näidustused - patellaarne kondropaatia, femoropatellaarne artroos, patella kõõlusepõletik.

Hallux Valgus Combo Comfort
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Songavöö Stutzy EQ ABDO High

Õlatugi Acro Comfort

Funktsioon – toestav kõhu
korsett. Tõstev mudel.

Kood 22-1125

OMO Immobil Sling

Funktsioon – õlajoone stabiliseerimine.
Näidustused – ebastabiilsus ja
liigne mobiilsus.
Kirjeldus – anatoomilise disainiga veniv ja paindlik süsteem
tagab optimaalse funktsionaalsuse.

Funktsioon – toestab ja stabiliseerib pahkluud.
Näidustused – ülepingutus ja
pehmete kudede ülekoormus
pahkluu piirkonnas. Pahkluu
valu, põletik, hõõrdumisest
ja kulumisest põhjustatud
vaevused.

Kood 22-5055

Kood 22-7772

Rx põlvetugi 5mm

Funktsioon – õla toetamine ja immobiliseerimine paranemisprotsessi ajal.
Näidustused – vigastused või operatsioonijärgne kasutamine, pehmete kudede
kahjustused õlapiirkonnas ning luumurd
käepiirkonnas.
Kirjeldus – pandlad, mida on kiire ja
lihtne avada, pehme materjal, pöidla
rihm, mis hoiab seda liikumatuna ning
pehmendatud kaelarihm.

Kood 22-50A8

Kood
22-7781

Funktsioon – stabiliseeriv põlvekaitse koos topelt integreeritud elastsete küljelahastega,
et stabiliseerida põlveliigest.
Integreeritud põlvekedrakaitsmega.
Näidustused – ebastabiilsus,
Osgood Schlatter haigus, sidemevigastused, meniski vigastused, kederluu vigastused.

Põlvetugi CL Knee Support Relieving Pad

Hea vastupidavusega põlvetugi on
välja töötatud ennetamaks vigastusi
ja aitab Teil soovitud tulemusteni
jõuda. Anatoomiline 4-paneelne
konstruktsioon pakub mugavust ja
tuge liigesele. Kombinatsioon soojusest ja kompressioonist tagab turvalisuse ja parandab lihaste tööd.

Funktsioon – pakub tuge ja kompressiooni ning soojendab põlve piirkonda.
Stabiliseerib ja vähendab pinget põlveliigesele. Sisse ehitatud kaitsev pelott ja
topelt-liigendiga metall-tugiribad mõlemal küljel.

Kood 22-105306

Kood 22-7782

Näidustused – põlvevalu koos kõõluse mõõduka ebastabiilsusega, kõhrevigastused,
meniskiprobleemid või vigastused sääremarjavõi reielihastes, põlve kõõlusepõletik
(hüppaja põlv), pehmete kudede ülekoormus.

Basic Line seljatugi 3 mm

Epi Sensa
Funktsioon – toestab küünarliigest, stimuleerib Propriotseptsiooni, aktiveerib lihaste stabiliseerimise, vähendab valu, aitab kaasa ödeemi ja hematoomi
paranemisele.

Funktsioon – kerge tugi, hoiab
seljalihased soojas.
Näidustused – ennetab ja leevendab seljavalusid.

Näidustused – ärritus küünarnuki piirkonnas, Epikondüliit (humeri radialis ja
humeri ulnaris) tennise või golfi sündroom, tendinopaatia küünarnuki piirkonnas, pehmete kudede haigused ja vigastused (nt krooniline bursiit), liigese
efusioon ja periartikulaarne turse.

Kood 22-7930

Kood 22-50A7

Hüppeliigese tugi X-Stable

Rehband küünarnuki tugiside

Funktsioon – pakub tuge ja kompressiooni ning soojendab pahkluud. Parandab
vereringet, vähendab lihaspinget ja tõhustab lihaste koostööd selles piirkonnas.
Leevendab valu ja stabiliseerib liigese piirkonda.
Näidustused – ülepingutus ja pehmete kudede ülekoormus pahkluu piirkonnas.
Pahkluu valu, põletik, hõõrdumisest ja kulumisest põhjustatud vaevused.

Kood 22-7761

Funktsioon – soojendab jäset ning
parandab verevoolu. Leevendab
valu. Avaldab survet küünarnuki
ümber. Suurendab lihaste koordinatsiooni tööd (propriotseptsioon).

Rehband Active Line Seljatugi

Funktsioon – ülemise hüppeliigese krooniline ebastabiilsus. Sidemete
ebastabiilsus. Kergemate sidemerebendite operatsiooni- või traumajärgne ravi.
Hüppeliigese nihestus.

Seljatugi on mõeldud selja
stabiliseerimiseks ja valu
(nii kroonilise kui akuutse)
leevendamiseks.

Kirjeldus – kõrge stabiilsus, ebasoovitavad liigutuste välistamine
(sisse- ja väljapööre) tänu tekstiilkonstruktsiooni ja mitteelastikust kinnituse
kombinatsioonile Plantaar- ja dorsaalflektsioon ei ole takistatud.

Takjakinnitus teeb
reguleerimise lihtsaks.
Kood 22-6902

Kood 22-7774

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
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Rehband EPI Support
Funktsioon – suunatud ja kontrollitud
kompressioon küünarnuki kõõlustele
ja lihastele. Leevendab valu, vähendades kõõlusele langevat koormust.
Näidustused – tennise- ja golfimängija küünarnukk, käsi- ja õlavarre ülekoormuse sündroom (RSI) (hiirekäsi
või arvutikasutaja küünarnukk).
Kood 22-7923

Randmetugi
Funktsioon – kerge, soe tugi
randmele.
Näidustused – pinge või põletik
käel või küünarvarrel.

Näidustused – põletikulised probleemid, hematoom, pehmete
kudede ülekoormus, lihasrebendid.
Kood 22-7720

Force hüppeliigesetugi

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Põlvetugi CL Knee X-Stable with patellar Support

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Kood 22-7910

Rehband Active Line Põlvetugi
Toetab ja vähendab valu
põlvepiirkonnas.
Näidustused – sageli sooritatavad rutiinsed liigutused,
põletik põlvepiirkonnas,
kergeloomuline põlve
ebastabiilsus.
Kood 22-6903

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
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ORTOOSID JA TOED

ORTOOSID JA TOED

Näidustused – kõhu- ja lõikussong. Kirjeldus – madal ümar
mudel. Kahekordsed vedrud
esi- ja seljaosal. Velcro takjakinnitus.

Core Line Ankle Brace
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Rehband Active Line Randmetugi

Rehband Active Line Pahkluutugi
Pahkluutugi stabiliseerib ja
annab tugeva toestuse, mis
vähendab valu. Elastne kinnitusrihm tagab optimaalse
sobivuse.

Kood 22-6904

Kood 22-6905

Rehband Active Line Küünarnukitugi

Kinesioteip

Küünarnukitugi stabiliseerib
ja annab tugeva toestuse, mis
vähendab valu. Elastne kinnitusrihm tagab optimaalse
sobivuse ja leevendab
kergekujulist epikondüliiti.

Kood 22-6906

Lipoelastic kompressioonpüksid naistele

Lipoelastic toodete disain ja kvaliteet vastavad kõikidele
nõuetele, mis vajavad täitmist peale põletusi ja operatsiooni.
Materjalid, mida kasutatakse, annavad vajaliku suruva jõu,
kuid neid on ka väga meeldiv kanda. Naha vastas tunduvad
need mugavad ning pakuvad inimesele operatsioonijärgseks
raviks maksimaalset tuge. Need ei ärrita nahka ning ennetavad paistetust. Lipoelastic toodete raviefekt sõltub sidemete
valikul õige tüübi ja suuruse valimisest. Selleks, et minimaliseerida riski tromboosi tekkimisest, soovitatakse samal ajal
kanda ka Lipoelastic sukki.

Lipoelastic kompressioonvest meestele

Kood 55-VF

Lipoelastic rinnahoidja

Pikkus 5 meetrit. Erinevad värvid

Operatsioonijärgne kompressioonvest. Kiirendab paranemisprotsessi ning tänu antibakteriaalsele
efektile ennetab halbade bakterite
kasvamist. Samuti leevendab valu,
vähendab turset ja paistetust ning
infektsioonide riski. Koostis: 72%
polüamiid, 28% elastaan. Värv: must.

Operatsioonijärgne rinnahoidja.
Kiirendab paranemisprotsessi ning
tänu antibakteriaalsele efektile ennetab halbade bakterite kasvamist.
Samuti leevendab valu, vähendab
turset ja paistetust ning infektsioonide
riski. Koostis: 59% puuvill, 32%
polüamiid, 9% elastaan. Värv: must.

Kood 22-0180

Kood 55-MTML

Kood 55-PIS

Kaelatugi C1

Rinnahoidja Mona
Õmblusteta korvid - ei paista riiete alt välja;
Elastsed reguleeritavad rihmad;
Rihmad on pehmelt polsterdatud ja õlgade pealt laiemad,
mis vähendab survet kaelale ja õlapiirkonnale.
Mõeldud rinnaproteesidega kasutamiseks.

Näidustused:
- kergemad kaelavalud;
- kergemate vigastuste järgselt rehabilitatsiooniks;
- artroos;
- degeneratiivsed muutused. Kõrgus 10 cm.

Tagab kerge kontrolli.
Kood
2-0568 champagna
2-0614 cognac

Rinnahoidja Katy

Rinnahoidja Dianna

Igapäeva rinnahoidja, inspireeritud Amoena populaarsest Mona rinnahoidjast.
Vormitud kuju jääb riiete all
ühtlasena ning suurepärase
sobivusega. Mõeldud rinnaproteesidega kasutamiseks.

Kood
46-600008 M (kaela ümbermõõt 37-43 cm)
46-600009 L (kaela ümbermõõt 44-52 cm)

Kaelatugi C2 Florida
Valmistatud pehmest vahust ja PVC-ga tugevdatud,
milles on kasutatud 100% hüpoallergeenset pehmest
materjali, tagades isoleerituse ja soojuse.

Tagab keskmise kontrolli.

Innovatiivne MICROSENSE mikrofiibrist kangas on
ülimalt pehme, õhku läbilaskev ja kiiresti kuivav;
kahepoolsed korvid hoiavad rinna vormi ning neid
kindlalt paigal. Vormitud kuju on riiete all märkamatu. Pehme ja polsterdatud tagumine kinnitusosa
ning reguleeritavad rihmad on limalt mugavad. Sobib ideaalselt ka suurema rinnakorviga naistele.
Kerge/keskmine kontroll. Mõeldud rinnaproteesidega kasutamiseks.

Kood 2-43989

Kood 2-43987

Näidustused:
- kergemad kaelavalud;
- kergemate vigastuste järgselt rehabilitatsiooniks;
- artroos;
- degeneratiivsed muutused. Kõrgus 8,5 cm.

Traditional rinnaproteesid näevad välja ja liiguvad
nagu naturaalsed rinnakoed.

Kood
46-600021 M (37-73 cm)
46-600022 L (44-52 cm)

• Emulerib loomulikku
rinnakudet
• Läbipaistev värv sobitud
naturaalse nahatooniga
• Tagab optimaalse
kaalu tasakaalu
• Eemaldatav puuvillane kate

Rinnaprotees Active Flow

Rinnaprotees
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e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

A Supreme
Kood 63-A333

E Supreme
Kood 63-344

Kood 63-630

Sobib ideaalselt kõikideks
aktiivseteks tegevusteks
nagu jooga, aiandus,
treeningud, ujumine ja
jooksmine. Kerge materjal, mis ei ima vett ning
kuivab kiiresti. Sisu materjal liigub ning tasandub
lamades, andes rinnale
naturaalse kuju.
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RINNAHOIDJAD JA –PROTEESID

Valmistatud pehmest vahust, milles on kasutatud 100%
hüpoallergeenset pehmest materjali, tagades isoleerituse
ja soojuse.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Operatsioonijärgsed kompressioonpüksid. Kiirendab paranemisprotsessi
ning tänu antibakteriaalsele efektile
ennetab halbade bakterite kasvamist.
Samuti leevendab valu, vähendab
turset ja paistetust ning infektsioonide
riski. Koostis: 72% polüamiid, 28%
elastaan. Värv: must.

OPERATSIOONIJÄRGNE PESU

ORTOOSID JA TOED

Randmetugi stabiliseerib ja
annab tugeva teostuse, mis
vähendab valu. Sobib kandmiseks mõlemal käel. Eelnevalt vormitud alumiiniumlahas ja elastne kinnitusrihm
tagavad optimaalse sobivuse.

Lipoelastic operatsioonijärgsed tooted
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Põlvikud Harmony 70 DEN

Tervisejalats Celle
Kontsa kõrgus: 40 mm
Talla kõrgus: 25 mm

Suurused 20-30.

Koostis: 73% polüamiid, 27% elastaan. Värv: sand. Pakis 2 paari.

Kood 55-HA-AD

Kood 1-119-VRS
valge/roosa/sinine

Kood 80-01301-101

Tugisukatooted

Memo diagnostika alasse kuuluvad välistald ja kand. Need on jagatud kuute
nummerdatud tsooni kumerate kaartena.
Pärast Memo kingade kandmist on võimalik näha kaarte kulumise astest. Sõltuvalt
sellest, millises tsoonis kaared on kulunud,
saab valida probleemi lahendamiseks sobivad tallad. Kulumise astme järgi saab arst,
füsioterapeut või konsultant meditsiinilist
nõu anda. Saadaval erinevates suurustes
nii kinniseid kui lahtiseid jalatseid."

TERVISEJALATSID, TALLATOED JA GEELTOOTED JALGADELE

Saadaval põlvikud, sukad ja sukkpüksid.
Saadaval 70 DEN (12-17 mmHg)
ning 140 DEN (18-22 mmHg).

Bambini

Maxis Micro kompressioonsukatooted
I-III kompressiooniga kompressioonsukatooted on mõeldud järgmiste näidustuste korral kasutamiseks:
• esmased ja sekundaarsed veenilaiendid
• rasedusega kaasnevad veenilaiendid
• tromboosi ärahoidmine
• kroonilise veenipuudulikkuse tagajärjed
• tromboosijärgne sündroom
• rasedusega kaasnevad tursed
• operatsioonijärgsed trombootilised tursed
Saadaval nii lahtise kui kinnise varbaosaga ning erinevat värvi sukad ja põlvikud.

Tervisejalats Janna
Kontsa kõrgus 25 mm, talla kõrgus 22 mm.
Värv: beež. Suurused 38-41.

Kood 80-01027-752

Tervisejalats Birthe

Kingalusikas metallist

Lastejalats Capri

Kerge kompressiooniga tugisukatooted, mida
soovitatakse kanda kergemate vereringehäirete
esinemise puhul, turses ja paistes jalgadele ning
rasedatele naistele.

Vahetatavad sisetallad ja takjakinnitusega rihmad, millega on
mugav laiust kohandada vastavalt jalale.
Kontsa kõrgus 35 mm,
talla kõrgus 22 mm.
Värv: valge.
Suurused 38-41.
Kood 80-01002-101

Tervisejalats Larena

Pikkus 70 cm

Kood 72-617

Pöiapadjad T-Form

Laste ¾ suurusega sisetallad
pikivõlvi toestuseks.

Isekinnituvad T-kujulised
pöiapadjad lampjalale.

Ehtsast loomanahast tallad
aitavad jalal hoida oma loomulikku asendit, kaitsevad liigeseid ning takistavad pikivõlvi
deformeerumist.

Ehtsast nahast padjad
hoiavad ja toetavad pöida.

Kood 72-192

Kood 72-160

Comfort

Tervisejalats Daria

1-119-SI
türkiis/sinine

Kiiltallad Step

Ehtsast lambanahast,
kannapatjadega sisetallad
eriti tugevalt väljakujunenud
lampjalale. Ideaalsed kandmiseks madalates jalanõudes.

Isekinnituvad sümmeetrilise
kujuga kiiltallad lampjalale.
Ehtsast nahast ja spetsiaalse
kummiga tallad vähendavad
jalapõrutust käimise ajal.

Kood 72-142

Kood 72-166

Kannakõrgendus Stabil

Kannatugi Stop

Kontsa kõrgus 35 mm,
talla kõrgus 22 mm.

3 takjakinnitusega rihma, tänu millele on jalatseid kerge jalga
panna ning neid ära võtta.
Eemaldatavad sisetallad,
tänu millele on võimalik
kanda jalatsites individuaalselt valmistatud
tallatugesid.

Isekinnituvad ehtsast nahast
kannakõrgendused. Anatoomiliselt kujundatud kannakõrgendus tõstab kanda ja leevendab
Achilleuse kõõlust. Samuti ühtlustab erineva pikkusega jalad.
Ehtne nahk imab niiskuse.

Kood 80-03417-970

Kood 80-03100-967

Kannatugi on valmistatud pehmest
nahast ning väldib kanna väljalibisemist jalatsist. Iseliimuv kannatugi
annab tugeva haarde ning püsivuse,
et kand enam edaspidi jalatsitest
välja ei libiseks. Samuti muudab
kannatugi jalatsid jalale sobivamaks,
kui tegu ei ole täiesti õiges suuruses
jalatsitega.

Kood 72-169

Kood 72-131

Tervise Abi OÜ
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TERVISEJALATSID, TALLATOED JA GEELTOOTED JALGADELE

RAVISUKAD

Kerge kompressiooniga põlvikud (15 – 18 mmHg). Moodsad, mugavad ja õhku läbilaskvad põlvikud.
Sobivad väsinud ja valutavate jalgade turgutamiseks, turses pahkluude ja jalgade puhul, veenilaiendite
ennetamiseks. Suurepärased reisimiseks, pikaaegseks seismiseks või istumiseks. Samuti sobivad hästi
ülekaalulistele inimestele. Väga vastupidavad. Tugevdatud pöia- ja kannaosa.

Laste sandaalid
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Kannatugi Correct

De Luxe

Ehtsast nahast tallad toetavad
kurnatud jalgu ja muudavad
liikumise mugavamaks.

Kannatoed on valmistatud ehtsast nahast.
Kood 72-129

Kood 72-142

Tallatugi Berkodur

Viva® Sport

Berkodur võlvitugi on
ideaalne kasutamiseks
lampjalgsuse või võlvide
lamendumise korral.
Tald toetab nii risti kui
pikivõlvi. Kannaosas asub
põrutusvastane padjake.
Saadaval täis- ja kolmveerandtallad.

Kood 72-181

Tallakaitsmed Go! Fresh

Viva® Sneaker

Värskendav ultraõhuke sisetald,
mis tagab hügieenilise värskuse.
Hingav funktsionaalne pealiskiht
hoiab jalad ning jalanõud värske
ja kuivana. Pehme materjal on
suurepärane ka paljal jalal. Eriti
imav keskmine kiht transpordib
niiskuse keha pinnalt eemale.
Kood 72-120

Kood 72-2883

QD Bone Spur Pad/Kukekannuse tugi
Soovitatakse kasutada väljakujunenud
kukekannuse sündroomi korral. Ilma
talla keskosata tagatakse kannale kindel
pind ilma, et kannus
puutuks kokku kinga
kõva pinnaga tagades
nii valutu käimise.

Kood 22-201806

Pedisoft TexLine varbatugi

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Naturaalne, kerge ja õhuline tallatugi, mis
sobib kandmiseks tennistega ka paljaste
jalgadega. Viva® Sneaker tallatoed panevad
teid tundma värske ja kergena, isegi kui te ei
kanna sokke. Tallatoed väldivad jalgade väsimist. Anatoomiline kuju toestab jalga ning
kannapehmendus kaitseb põrutuste eest,
samas toestades kanda, puusasid, selgroogu
ja kaela. Leevendab erinevaid jalavaevusi, nt
metatarsaalist põhjustatud vaevusi jne.

Pedisoft TexLine Haamervarba korrektuuri padi

Surve leevendamiseks
sõrmedes ja varvastes,
eriti haamervarba
puhul.

Eraldab nihestunud ja tihedalt
asetsevad varbad, kaitseb
hõõrdumisvalu, nahaärrituse
ja konnasilmade eest.

Kood
78-137010

Kood 78-107010

Pedisoft TexLine varbaortoos

Spetsiaalsed nahasõbralikud funktsionaalkiud juhivad niiskuse kiiresti
jalast eemale. Kannapehmendus on
põrutusevastane, lõõgastab kannapiirkonda, liigeseid ja ühtlasi ka puusi,
selga ja kaela. Metatarsaal tugi ennetab lampjalgsust ja leevendab lampjalgsusest tingitud vaevusi. Sobib
enamike spordialadega tegelemiseks.

Pedisoft varvaste eraldaja koos varbakinnitusega

Surve leevendamiseks sõrmedel ja varvastel, sobib ka haamervarba puhul.
Toodet on võimalik lõigata s
obivasse suurusesse.
Pakendis 1tk
Universaalne, sobib paremale
ja vasakule jalale.

Pedisoft varvaste eraldaja koos
varbakinnitusega eraldab nihestunud ja tihedalt asetsevaid
varbaid. Kaitseb hõõrdumisvalu, nahaärrituse ja konnasilmade eest. Varbakinnitus tagab
varvaste eraldaja kindla kinnistumise.

Kood 78-137060

Kood 78-107630

Pedisoft topelt kinnitusega varvaste eraldaja
Kood
78-107150

Pedisoft varvaste eraldaja

Eraldab ja korrigeerib nihestunud ja tihedalt asetsevaid
varbaid. Kaitseb hõõrdumise,
nahaärrituse ja konnasilmade
eest (varvaste vahel). Topelt
kinnitusega rõngas, mis tõmmatakse üle kahe varba, tagab
varbaeraldaja kindla kinnitumise. See on kahjutu ja ei põhjusta seente ohtu varvaste vahel.

Pedisoft väikese varba kondi kaitse

Pedisoft varbaeraldaja kondikaitsmega
Eraldab nihestunud ja tihedalt
asetsevad varbad. Kaitseb
hõõrdumisvalu, nahaärrituse ja
konnasilmade eest. Kondi kaitse pakub kohest ja püsivat valu
leevendust. Sile materjal hoiab
ära hõõrdumise ja mahub soki
ning suka sisse.
Kood 78-107140

Pedisoft kannapehmendus

Mõjutatud varbaid saab kergelt
korrigeerida pingutatud fliisist
paelaga. Samal ajal saab korrigeerida kuni kolme varvast.
Päka osa on pehmelt polsterdatud, et kaitsta üleliigse surve
eest. Fliisist pael hoiab padja
asendit õigena ja püsivana.

Kohese ja pikaajalise valu
leevendamiseks väikese
varba survest tingitud
vaevuste korral.

Viskooselastne pehmendusega
kannatugi vähendab kannale
avalduvat survet ning toestab
kannaosa.

Kood 78-137120

Kood 78-107130

Kood 78-107070

Pedisoft TexLine survekaitse

Valu leevendamiseks
varvaste piirkonnas
ning varvaste asendi
parandamiseks nihestuste
puhul.

Vahu baasil tekstiil.

Kood 78-137100

Kood 78-137110

BORT geelist kannapehmendus

Leevendab varvastele
avalduvat survet.
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Pedisoft silikoonist ring

Kasutatakse leevendamaks
liigkoormust kannas, puusas,
pahkluus ja põlves.
Tagavad mugavustunde
kandadele ja sobivad igat
tüüpi jalatsitesse.
Kõrge äärega.

Leevendab valu ja kaotab
survepunktid.
Ideaalne kasutamiseks
soolatüügastele, vigastuste
või konnasilmade korral.

Kood 78-930070

Kood 78-107060

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

TERVISEJALATSID, TALLATOED JA GEELTOOTED JALGADELE

TERVISEJALATSID, TALLATOED JA GEELTOOTED JALGADELE

¾ suurusega toetavad
sisetallad.

Kannatoed Correct korrigeerivad kõndimisel rühti
ning leevendavad rangjalgade vaevusi.

Kood 80-0875

Pedisoft TexLine varbakaitse lisapadjaga
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Pedisoft varbakaitse

Pedisoft silikoonist toes varvastele
Pakub leevendust pingest
tekkinud probleemidele,
leevendab valu, samuti leevendab ärritusi haamervarvaste
või Hallux Valguse korral.

Kood 78-107640

Kood 78-107100

Pedisoft sisetald päka alla

Pedisoft silikoonist päkakaitsed

Surve leevendamiseks
pöia piirkonnas ja pöiavõlvi
toestamiseks.

Pikaajalisest seismisest või
kõrgetel kontsadel kõndimisest
põhjustatud surve probleemide
ennetamiseks ja leevendamiseks päkkades.

Kood 78-107120

Kood 78-107680

Kood
53-02-030102 X-Soft ümmargune kollane
53-02-030103 Soft ümmargune punane
53-02-030104 Medium ümmargune roheline
53-02-030105 Firm ümmargune sinine
53-02-030106 X-Firm ümmargune must
53-02-030202 X-Soft piklik kollane
53-02-030203 Medium piklik punane
53-02-030204 Medium piklik roheline
53-02-030205 Firm piklik sinine
53-02-030206 Firm piklik must

Massaažipall varrega
Palli läbimõõt 9 cm. Kogupikkus 40 cm.

Kood 161-61255

Käetrenažöör

Stressipall

TREENING- JA TAASTUSRAVIVAHENDID

Käte ja jalgade trenažöör on ideaalne lihastoonuse taastamiseks ja
vereringe parandamiseks. Nii üla- kui alakeha treenimiseks.
Kasutatav istudes kui ka pikali olles. Kokkupandav.
Reguleeritava raskusastmega ning libisemisvastaste jalatugedega.
LCD ekraanil on ajaloendur, ringilugeja ning kalorikulu näitaja.

Käe- ja sõrmelihaste
tugevdamiseks.

Mõõdud: 38,5 (pikkus) x 48 (laius) cm, kõrgus 31 cm.
Materjal: teraskattega toru, plastik.

Kood
161-61374 roosa=kerge
161-61375 oranž=keskmine
161-61376 sinine=tugev

MVS Oxycycle III Pedaaltrenažöör

MVS Theraflex Putty

MVS passiivne käte ja jalgade trenažöör sobib ideaalselt vähese
koormusega treenimiseks. Seadistatav kiirus võimaldab edukalt
treenida nii käsi kui jalgu. Mõeldud passiivseks ja aktiivseks treeninguks (võimalik kasutada programmidega ja ilma). Antud trenažöör
aitab tugevdada käsi ja jalgu ning parandab vereringet. On kerge
kompaktse disainiga, seadistatavate raskusastmetega ja multifunktsionaalse LCD ekraaniga, mis näitab aega, vahemaad, kaloreid
ja pöörete sagedust. Kaasas on libisemisvastane matt ning
vahetatavad pidemetega kogujalatoed rihmaga ja käepedaalid.

53-02-040101
Putty X-soft/tan 85gr
53-02-040102
Soft/kollane 85g
53-02-040103
medium/punane 85gr
53-02-040104
firm/roheline 85g
53-02-040105
X-firm/sinine 85gr

Kood 53-03-010103

53-02-050103
medium punane
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Käte ja sõrmede
treenimise ning stressi
maandamiseks.
Läbimõõt 7 cm.

Kood 161-6315

Kood
53-02-050102
soft kollane

Pikkus 15 cm, läbimõõt 6 cm.

Kood 161-61060

Digitaalne pedaaltrenažöör

MVS Käetrenažöör

Massaažirull

Massaažipall
Kood
161-61005 5 cm roheline
161-61006 6 cm oranž
161-61008 8 cm kollane
161-61009 9 cm punane
161-61010 10 cm sinine

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

MVS Käimiskivid

Kood 161-61440

MVS Manus Comfort Putty 85g
Voolimispasta tugevdab
harjutuste abil nõrgenenud
haaret, seda kasutatakse nii
taastusravis kui stressi maandamiseks.
Voolimispasta on lõhnatu, ei
määri ega jäta patsiendi kätele
pastajääke.

MVS Standardne istepadi

Mittelibisevad 18 cm läbimõõduga Mambo Max käimiskivid
on suurepärased abivahendid treeninguks. Peale selle on
käimiskivid kasulikuks abivahendiks ka lastele nii sise- kui
välistingimustes treenides. Võimaldab kombineerida
tasakaalu treenimise ja motoorsete
võimete arendamise mängu ja lustiga.
Samuti on võimalus toodet istudes
kasutada jalamassaažiks.

MSD standardset istumise õhkpatja soovitavad terapeudid
kasutada istumisel. See lihtsasti kaasaskantav padi sobib
kõigile. Padja üks pool on sile ning teine masseerivate
nupsukestega.
Padja PVC-katet saab
puhastada seebi ja veega.
Komplektis on pump.

Kood 53-04-030141

Kood 53-04-020101
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GEELTOOTED JALGADELE

Leevendab valu ning kaotab
survepunktid.
Ideaalne kasutamiseks valulike
küüneprobleemide, sissekasvanud küünte või vigastatud
varbaotsade korral.

MVS Geelpallid
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MVS Standard istepadi Senior

MVS Kiilukujuline istepadi

Elektriravi aparaat SMART TENS

Istumine kiilukujulisel padjal soodustab õige rühi säilimist
laua taga. Täispuhutav dünaamiline padi aktiveerib süvalihased, mis toestavad lülisammast.
Õhk-kiilpatja saab kasutada
ka seljatoena. Padja üks
pool on sile ning teine
masseerivate nupsukestega. Kaasas pump.

TENS – transkutaanne närvistimulatsioon,
EMS – elektriline lihasstimulatsioon.
Aparaat on mõeldud akuutse ja
kroonilise valu (TENS) leevendamiseks, lihaste tugevdamiseks ja
stimulatsiooniks (EMS). Koduseks
kasutuseks klientidele, portatiivseks kasutuseks spetsialistidele tervishoiuasutustes.

Kood 53-04-020103

Kood 53-04-020201

Kood 159-TENS

Hantlid

MVS Soft pall

Vinüüliga kaetud.
0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg.

Ultraheliaparaat SONICSTIM

Sobib ideaalselt pilateses
vastupidavuse treenimiseks.
Kood 53-04-010103

Kood 53-06-010102-5

Geel on sobilik kasutamiseks
ultraheliaparaatidel ja
elektristimulaatoritel.

Kood
159-SONICSTIM

Kood
159-GE000250

Kood
53-04-010102 90x15 cm
53-04-010104 45x15 cm

Kood
53-05-010104 65 cm
53-05-010105 75 cm
53-05-010106 85 cm

MVS Tasakaalupadi

Mõõdud: 1,5x60x185 cm.
Värv: roheline

Kood
85-09-125-3640

Kood
85-09-125-3673

Vaagnapõhjalihaste treeningindikaator.

Lihtne ning efektiivne viis
vaagnapõhjalihaste treenimiseks
ja inkontinentsiprobleemide
raviks.

A Periform+ Multilingual

Selle unikaalne kuju võimaldab seadmel
liikuda koos vagiina siseseintega, mis
suunavad vaagnapõhjalihaste
kokkutõmbeid.

Vaagnasisese indikaatorina on
Periform+ olnud juba üle
kolmeteistkümne aasta
paljude maailma juhtivate
tervishoiuprofessionaalide
esimene valik.

Kood 85-EDU

Kood 85-09-125-3723

Kood
53-05-030102

MVS Treening kummilint Global loop
Kerge kasutada ning ideaalne
lihaste venitamiseks ja
tugevdamiseks.

Läbimõõt 45 cm.

53-01-110004
laimiroheline heavy
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Vaagnapõhjalihaste treeningsüsteem.

Educator®

Ideaalne jõusaalis ja treeningutel kasutamiseks.
Mittelibisev ning pehme pind. Komplektis
plastikust rõngad, millega saab rulli
keeratud matti kinni panna.

Aquaflex MUltilingual

Tänu revolutsioonilisele ning kontuurse
kujuga Anuform®’ile tekib lihaskoe ning
elektroodide vahele suurepärane side,
mis tagab mugava
lihasstimulatsiooni
ning täpse
biotagasiside.

MVS Võimlemismatt

Kasutatakse tasakaalu, koordinatsiooni,
reaktsiooni ja motoorsete võimete arendamiseks ning lihasjõu suurendamiseks.
Padjale saab pumbaga õhku juurde lisada. Sobib kasutamiseks lamades, põlvili,
istudes ja sammuharjutusteks ning koos
teiste treeningvahenditega.
Kood 53-05-040102

Tuubis 260 ml.
Vees lahustuv.

Anuform

Vahtkummist rulle kasutatakse tasakaalu-,
venitus-, jõu- ja lõdvestusharjutuste
tegemiseks ning massaažiks.

Aitab kaasa õigele kehahoiakule ja
heale painduvusele, samuti suurendab vastupidavusvõimet parandades
nii tasakaalu kui koordinatsiooni.
Kaasa pump ning harjutusleht.

Geel

Kombineeritud kolm raviliiki ühes seadmes:
ultraheli, elektriravi ja ultraheli-elektriravi
kombinatsioon, valuravi,
süvakudede ravi,
iluprotseduurid.

MVS Võimlemisrull

MVS ABS Võimlemispall

Erinevad suurused: 48x48 cm; 30 mm; 50x90 cm.

Pericalm
Seade kasutamiseks nii meditsiiniasutustes kui ka koduses
keskkonnas. Spetsiaalset seadet kasutatakse abivahendina
inkontinentsusprobleemide
vastu.

Kood
53-01-110003
oranž medium
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Kood 85-012531
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ELEKTRIRAVISEADMED

TREENING- JA TAASTUSRAVIVAHENDID

Õhuga täidetud istepadi aktiivseks ja dünaamiliseks
istumiseks on soovitatud terapeutide poolt.
Lihtne kaasas kanda.
Komplektis pump.
Maksimaalne kasutaja
kaal 200 kg.
Diameeter 37,5 cm,
kõrgus 7 cm.

Elektroodid elektriravi aparaadile
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Angroovillane pesu

Püksmähkmed
Õhku läbilaskvad „kõik ühes“ püksmähkmed on efektiivseks lahenduseks inimestele,
kes peavad toime tulema keskmise kuni raske inkontinentsusega.

Valikus on:

SupremFit Small Extra Plus (20 tk)
Imavus 1890 ml

SupremFit Medium Maxi (20 tk)
Imavus 3370 ml

SupremFit Extra Large Extra Plus (20 tk)
Imavus 3200 ml

SupremFit Small Maxi (20 tk)
Imavus 2190 ml
Kood 100-LSFT7121BR

SupremFit Extra Large Maxi
Imavus 4060 ml

• Seljasoojendajad

SupremFit Large Regular Plus (26 tk)
Imavus 2500 ml
Kood 100-LSFT7311BR

• Õlasoojendajad

SupremFit Medium Regular Plus (26 tk)
Imavus 2440 ml

SupremFit Large Extra Plus (24 tk)
Imavus 2840 ml

SupremFit Medium Extra Plus (24 tk)
Imavus 2650 ml

SupremFit Large Super Plus (24 tk)
Imavus 3100 ml

SupremFit Medium Super Plus (22 tk)
Imavus 2980 ml

SupremFit Large Maxi (20 tk)
Imavus 3580 ml

Kood 100-LSFT7111BR

• Põlvesoojendajad
• Randmesoojendajad

Kood 100-LSFT7211BR

• Kindad
• Pluusid
• Püksid

Kood 100-LSFT7221BR

Vormmähkmed

Imavad püksid

INKONTINENTSUSTOOTED JA HOOLDUSVAHENDID

Ideaalsed kasutamiseks kerge või ajutise uriinipidamatusega inimestele.

Ideaalseks lahenduseks aktiivsetele ja iseseisvatele inimestele, kellel on keskmine inkontinentsus.

Suprem Light Mini (20 tk)
Imavus 220 ml, Kood 100-LSFE3121

SupremPants Small Maxi (14 tk)
Imavus 1900 ml, Kood 100-LSPU0121

Suprem Light Normal (28 tk)
Imavus 350 ml, Kood 100-LSFE3131

SupremPants Medium Extra (14 tk)
Imavus 1300 ml, Kood 100-LSPU0211

Suprem Light Extra (28 tk)
Imavus 600 ml, Kood 100-LSFE3141

SupremPants Medium Maxi (14 tk)
Imavus 1900 ml, Kood 100-LSPU0221

Suprem Light Extra Plus (16 tk)
Imavus 720 ml, Kood 100-LSFE3145

SupremPants Large Extra (14 tk)
Imavus 1300 ml, Kood 100-LSPU0311

Suprem Light Super (28 tk)
Imavus 800 ml, Kood 100-LSFE3151

SupremPants Large Super (14 tk)
Imavus 1750 ml, Kood 100-LSPU0315

Suprem Light Maxi
(28 tk)
Imavus 960 ml
Kood 100-LSFE3161

SupremPants Large Maxi (14 tk)
Imavus 1900 ml, Kood 100-LSPU0321
SupremPants Extra Large Extra (14 tk)
Imavus 1300 ml, Kood 100-LSPU0411
SupremPants Extra Large Super (14 tk)
Imavus 1750 ml, Kood 100-LSPU0415
SupremPants Extra Large Maxi (14 tk)
Imavus 1900 ml
Kood
100-LSPU0421

Kood 100-LSFT7411BR

Kood 100-LSFT7421BR

Kood 100-LSFT7321BR

Kood 100-LSFT7331BR

Kood 100-LSFT7341BR

Voodikaitsed
Kaitsevad suurepäraselt madratseid
ja toole.
Voodikaitse Extra 60 x 40 cm (35 tk)
Imavus 700 ml
Kood 100-LFBD8111
Voodikaitse Extra 60 x 60 cm (35 tk)
Imavus 950 ml
Kood 100-LFBD8211

Voodikaitse Super 60 x 60 cm (30 tk)
Imavus 1100 ml
Kood 100-LFBD8221-01
Voodikaitse Extra 60 x 90 cm (35 tk)
Imavus 1500 ml
Kood 100-LFBD8411-02

Bébé Cash Freelife Vöömähe
Bébé Cash sarja mähkmed on hüpoallergeensed ega sisalda lateksit. Mähkmetes on
geeljas superabsorbent, mis tagab väga hea imavuse ning krookjad ääred ei lase vedelikul välja voolata.
2-4 kg – 28 tk pakis
3-6 kg – 56 tk pakis
4-9 kg – 52 tk pakis
7-18 kg – 48 tk pakis
11-25 kg – 42 tk pakis
+18kg – 35 tk pakis

Bébé Cash Freelife Püksmähe

Vormmähkmed meestele

Bébé Cash sarja mähkmed on hüpoallergeensed ning ei
sisalda lateksit. Mähkmetes on geeljas superabsorbent,
mis tagab väga hea imavuse ning krookjad ääred ei lase
vedelikul välja voolata.

Suprem ForMen Extra (14 tk)
Imavus 600 ml
Kood 100-LSFE3171

Suprem ForMen Super (21 tk)
Imavus 800 ml

8-15 kg – 22 tk pakis
12-18 kg – 20 tk pakis
+17kg – 18 tk pakis

Kood 100-LSFE3181
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Kood 100-LSFT7231BR

Kood 100-LSFT7241BR
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ANGOORAVILLANE PESU

Pesu sisaldab angooravilla, mis teeb nendest väga soojapidavad ning hea niiskusimamisvõimega riided.
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Bébé Cash Sensitive niisutatud salvrätid

Sensilind nahahooldusvaht
500 ml. Hooldav vaht on
eriti sobilik inkontinentsi
probleemide puhul patsiendi
igapäevaseks hoolduseks.
Eriti niisutav ja moodustab
nahale peale puhastust
kaitsva kileja pinna.
Kood
140-2740003

Silky Hair ECO 0,5 L

Nahasõbralik ja dermatoloogiliselt testitud. Koostises allantoiin ja aloe vera, lõhnatu. Mõeldud naha puhastamiseks,
sisaldab nahasõbralikke tensiide. Valmistatud naturaalsetest
toorainetest. Ei sisalda
polüetüleenglükoleeni
(PEG), alkoholivaba.
Pakis on 80tk.

Toode on kergelt maha loputatav. Sisaldab naturaalseid komponente nagu
betaiin ja aloe vera ekstrakt, mis on pikaajalise sügavniisutava ja pehmendava toimega. Naturaalne betaiin lisab juustele tugevust, läiget, pehmust
ja elastsust, ühtlasi kaitseb peanahka ketenduse ja kuivuse eest. Aloe Vera
ekstrakt kaitseb, niisutab ja tugevdab juukseid, kiirendab juuksekasvu, toidab peanahka ja säilitab juuste loomuliku niiskuse.

Kood
140-02740002

Kood
172-1830000500

Sensitive Body Wash 0,5 L

Sensilind haavandilise naha kaitsekreem
150 ml. Nahasõbralik ja dermatoloogiliselt testitud.
Ideaalne kaitsekreem haavandilise naha hoolduseks.
Eriti sobilik inkontinentsiprobeemidest tingitud nahakahjustuste hoolduseks. Kergesti määritav. Kreem on
mõeldud punetava, ärritunud ja kahjustatud naha hooldamiseks ja kaitsmiseks. Samuti hõõrdunud kohtade
ja lamatiste hoolduseks. Kreem leevendab nahka, on
kergesti määritav ja ei ole kleepuv. Sisaldab kummeliõli.
Soodustab naha taastumist. Koostises on mesilasvaha.
Kood 140-1890027

Sensilind naha kaitsekreem

Õrnatoimeline pesugeel on alkoholi- ,värvaine- ja lõhnavaba hästi vahutav ja
puhastav pesugeel, mis on välja töötatud delikaatsete piirkondade hügieeni jaoks.
Sisaldab vees lahustuvaid taimseid õlisid nagu babassu- ja avokaadoõli, ning
Aloe Vera Gel-i, mis niisutavad, toidavad, värskendavad ja pehmendavad nahka
ning leevendavad nahapõletikke.
Toode sisaldab ka piimhapet, mis tagab naha normaalse happelise keskkonna
ja mikrofloora ning kaitseb seeninfektsioonide eest.
Kood 172-6400005

Aloe Skinsept 0,5 L

Sensilind ihupiim

100 ml. Nahasõbralik ja dermatoloogiliselt
testitud. Intensiivse toimega kreem kogu
kehale, suure õlisisaldusega, hästi määritav.
Mõeldud kuiva ja kahjustatud naha hoolduseks. Koostises on aloe vera, kummeliekstrakt ja α-bisabolool. Soodustab naha
taastumist. Kreem on hästi määritav ja seega väikese kuluga.

250 ml. Nahasõbralik ja dermatoloogiliselt testitud. Kuiva, lõhenenud, paksenenud ja kõõmase naha hoolduseks.
Kanda nahale pärast pesemist. Hooldab ja pehmendab nahka. Leevendab
sügelust. Koostises on aloe vera, kummeliekstrakt ja α-bisabolool. Soodustab naha taastumist.

Geeli vormis ideaalne vahend käte kiireks puhastamiseks vee ja seebi asemel või nende puudumisel. Peale puhastamist jääb käe nahk pehme ning
meeldiva lõhnaga. Sisaldab nahka kaitsvat, niisutavat ja toitvat Aloe-Vera
geeli. Toote geeli vorm tagab kasutamise mugavuse, efektiivsuse ja vähese
lenduvuse.
Tootes on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergooside teket.
ALOE SKINSEPT omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiidset toimet.

Kood 140-1890019

Kood 140-1890024

Kood 172-620000500

Intiimpesugeel

Sensilind kätekreem
100 ml. Nahasõbralik ja
dermatoloogiliselt testitud.
Kiire ja intensiivse toimega
kätekreem kuivale ja kahjustatud nahale. Koostises on
aloe vera, kummeliekstrakt
ja α-bisabolool. Soodustab
naha taastumist.
Kood 140-1890018

Intiimpesugeel on väljatöötatud spetsiaalselt
kehaintiimpiirkonna igapäevase hügieeni tarbeks. Nahasõbraliku ja õrnatoimelise intiimpesugeeli koostisesse kuuluvad piimhappebakterid tagavad naha normaalse mikrofloora.
Maht 250 ml
Kood
172-TÜDRUK Tüdrukutele pH 3,8
172-NAINE Naistele pH 4,5

Care Kaitsekreem
100 ml. Kaitsekreem punetuste ennetamiseks ja rahustamiseks. Tsink moodustab nahale õhukese õhku läbilaskva kaitsekihi. Glütseriini ja pantenooliga rikastatud. Kasutada peale
naha puhastamist. Naha peale kanda õhuke kiht kreemi ja
seejärel see õrnalt naha sisse masseerida. Ärge kasutage
väga ärritunud ja haavandilisel nahal. Püsiva ärrituse korral
pöörduge arsti poole. Kreemi ei ole soovitav kasutada üle
kuue korra päevas.
Kood 100-859985651
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Chemisept G 250 ml
Värvitu efektiivne vahend naha antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega,
hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid (sh Mycobacterium terrae) ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) kui ka ümbriseta viirusi (sh
Adeno, Rota). Tootes on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete
allergooside teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes
taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Toode on värvitu ja sobib seetõttu kasutamiseks ka
kosmeetiliste lõikuste korral.
Kood 172-69250

Care puhastusvaht 400 ml

SMELL NET 1 L

Alternatiiv veele ja seebile. Kogu keha pesemiseks
ilma veega loputamata,
jätab meeldiva lõhna
nahale. Dermatoloogiliselt testitud.
Hüpoallergeenne.
Kood
100-859983521

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Bacticid salvrätid

Vedel kontsentraat pindade pesemiseks, desinfitseerimiseks ja uriini lõhna
eemaldamiseks. SMELL NET on bakteritsiidse, viirusi inaktiveeriva (k.a HBV
ja HIV) ja seeni hävitava toimega. Toode on lõhnastatud ja peale kasutamist
jääb ruumidesse värske ning meeldiv
piparmündi lõhn.

Desinfektandiga immutatud
rätikud alkoholi taluvate meditsiiniseadmete pindade kiirdesinfektsiooniks. Tootes sisalduv
desinfektant hävitab pinnal olnud
bakterid ning loob bakterite kasvuks ebasoodsa keskkonna. Toode
on materjalisõbralik. Pakis 100 tk.

Kood 172-470001000A14E0

Kood 172-7900001
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Pakis 72 tk.

Sensilind niisked salvrätikud
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Kargud

Renditeenus

Rulaator on igapäevaseks kasutamiseks mõeldud liikumisabivahend, mis pakub käimisel tuge.

Reguleeritava kõrgusega
kaenlaalusedja küünarkargud.

Kõigil rulaatoritel on võimalik
reguleerida kõrgus kasutajale
sobivaks.

Isikliku abivahendi kaardi olemasolul on
mitmeid tooteid võimalik rentida riigipoolse soodustusega.

Hooldusvoodid

Ratastoolid
Valikus on erinevad
mehaanilised ja elektrilised ratastoolid.
Laenutatavad ratastoolid jagunevad järgmistesse kategooriatesse:
kahekäeratastoolid
(aktiivsusgrupp I-IV),
abistaja juhitavad
käsiratastoolid,
elektrilised ratastoolid
(aktiivsusgrupp I-II).

Voodiohjad
Teisaldatavad jalaga voodiohjad, mis lihtsustavad
voodist tõusmist.

Aktiivseisuraamid ja –toolid

Täisfunktsionaalsed elektrilised
hooldusvoodid muudavad voodihaige olemise kergemaks ning
on suureks abiks ka
patsiendi põetajale.

Aktiivseisuraamid ja –toolid on mõeldud seismiseks ja
istumiseks peamiselt defektse kehahoiaku ja lihaste väärtalitusega isikutele.
Samuti võib abivahendeid kasutada ennetamaks defektse
kehahoiaku negatiivseid tagajärgi ja sellega seonduvaid
haigusseisundeid.

Rentimisel on voodi
varustatud voodi
külge kinnitatava
voodiohjaga.

Käimisraamid ja –lauad

Ultraheliseadmed

Trepironijad
Veolintidega mobiilne trepironija
võimaldab ratastoolis olevat inimest treppidel lihtsamini transportida. Masina juhtimine ei vaja
füüsilist jõudu, kuid liikumiseks
on vajalik kõrvaline abi.

Erinevad reguleeritava kõrgusega käimisraamid ning kõrged
käimislauad „kitsed“.

Nende abil saab haige end
ise voodis liigutada ja istukile tõusta.

Antud toode sobib ideaalselt
kasutamiseks hoolekandeasutuses või erasektoris.

Invarollerid
Elektriline liikumisabivahend, mis võimaldab
läbida hõlpsasti ka pikemaid vahemaid.
Sobib kasutamiseks nii
siseruumides kui ka välistingimustes.

Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

RENDITEENUS

RENDITEENUS

Tervise Abi laenutab laias valikus tooteid
nii lühi- kui pikaajaliste terviseprobleemide
korral.

Rulaatorid

Teleskoop-kaldtee

Lingtõstukid

Alumiiniumist teleskoop-kaldtee on reguleeritava
pikkusega ning kaasaskantav.

Lingtõstuk võimaldab tõsta
patsienti voodist, toolilt ja
põrandalt.

Käepidemed muudavad kaldtee transportimise
lihtsaks ja mugavaks.

Tõstuk sobib kasutamiseks
kodus, hooldekodus kui ka
haiglates.

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Kombineeritud ultraheli ja elektriteraapia seadet SONICSTIM
või kasutada nii ultraheliraviks,
elektriraviks kui ka ultraheli-elektriravi kombinatsioonina,
eesmärgiga saavutada ühe seadmega kaks raviefekti.

Kaldtee kõrged ääred välistavad paralleelse libisemise ohu ning tagavad täieliku turvalisuse.
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Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema
õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart.

Pedaaltrenažöörid
Mehaanilised ja elektrilised pedaaltrenažöörid, millega treenimine parandab
painduvust ja lisab jõudu.

RENDITEENUS

Õigustatud isik on:
•
kuni 18-aastane laps;
•
kuni 18-aastane puudega laps;
•
16 – 63-aaastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõimetus alates 40 protsendi
ulatuses, kellel on määratud puue või kellel on osaline/puuduv töövõime;
•
16-17-aastased, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
•
kuni 26-aastastele õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealised;
•
vanaduspensioniealine isik;

Treenida võib nii ala- kui ka ülakeha.

Elektristimulatsiooniseadmed
Elektristimulatsiooniseadet SMART-TENS kasutatakse
elektriliste mikroimpulsside kohaldamiseks.
Elektristimulatsiooni kaudu edastatakse inimese kehasse elektrilisi mikroimpulsse, mis vähendavad valu ning
tugevdavad ja lõdvestavad lihaseid.

Laste abivahendid
Pakume suurel hulgal erinevaid abivahendeid:

Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.
Erimenetlus
Isikutel on võimalik taotleda erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel riigipoolset erisust järgnevatel
juhtudel:
•
Omaosaluse vähendamine
•
Uue abivahendi soetamine enne seda, kui lõpeb sama ISO-koodiga juba riigipoolse
soodustusega hüvitatud abivahendi kasutusaeg
•
Abivahendi soetamine, mis ei ole kantud ISO-koodi täpsusega abivahendite loetellu
•
Piirlimiidi suurendamine
•
Abivahendile kehtestatud piirhinna ühekordne muutmine
•
Teenuse muutus ehk üüritava abivahendi väljaostmine või müügis oleva abivahendi
üürimise võimaldamine
Erisuse taotlemiseks on vaja abivahendi tõendit või rehabilitatsiooniplaani, isikliku abivahendi kaarti ning
kahte võrdsetel alustel hinnapakkumist abivahendile erinevate ettevõtete poolt.

• seisuraame- ja tugesid
• käimistoole

SKA teeb taotluse osas otsuse 30 päeva jooksul. Samuti kaasab SKA erimenetluse käigus spetsialiste,
kes aitavad ja nõustavad abivahendite vajaduse tuvastamisel ja hindamisel.

• eriistmeid
• kärusid
• kahekäeratastoole

Haigekassast

• kiilpatju

Tervise Abi OÜ-l on leping Haigekassaga, millest lähtuvalt müüme 90%-lise soodustusega esmaseid ortoose
kindlustatud trauma- ja operatsioonijärgsetele patsientidele.

Beebikaalud
Mugavad ja turvalised beebikaalud, mis on mõeldud imikute
ja laste kaalumiseks (max 20 kg). Beebikaalul on:
• suur LCD-ekraan
• TAARA funktsioon, mis võimaldab nullida kaalu,
kui kasutate tekki
• WEIGHT-BLOCK funktsioon,
mis võimaldab saada õiget tulemust ka siis,
kui laps liigutab
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Ädala tn 11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Tel +372 673 7811
e-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee
pood.terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ on kiiresti kasvav tervise abivahendite müügi ja rendiga tegelev ettevõte. Ettevõte
loodi 2004. aasta suvel ning tänaseks oleme kujunenud oma ala üheks suurimaks ettevõtteks Eestis,
pakkudes oluliselt laiemat tootevalikut kui teised samal alal tegelevad firmad.
Toodete tellimine on lihtne ja tarneaeg kiire, kuna omame suurt laoseisu ning pikaajalisi tarnepartnereid. Palju on ka soodustusi, kampaaniaid ja püsiallahindlusi nii müügipunktidest kui ka e-poest
(pood.terviseabi.ee) ostes. Tervise Abi poolt pakutavad tooted on usaldusväärsed ja kvaliteetsed,
samas mõistliku hinnaga.
Meie meeskond koosneb abivalmitest ja asjatundlikest oma ala spetsialistidest, kes nõustavad
kliente sobilike ja õigete toodete valikul. Suhtleme klientidega personaalsel tasemel ja oleme alati
valmis nõustama ka pärast teenuste osutamist. Omame seitset müügipunkti ja teenindame kliente
üle vabariigi.
Oleme lepingulisteks partneriteks nii Haigekassale kui ka Sotsiaalkindlustusametile.
Visioon: Saada parimaks abivahendeid pakkuvaks patsiendisõbralikuks ettevõtteks.
Missioon: Abivahendeid pakkudes aidata kaasa sotsiaalse kindlustunde suurenemisele.
Põhiväärtused:
•
Pühendumine
•
Hoolivus
•
Sihikindlus
•
Paindlikkus
•
Kliendi väärtustamine

TALLINNAS
Kontor ja hulgimüük
Tervise Abi OÜ
Ädala 11, Tallinn 10614
tel +372 673 7811
faks +372 673 7819
info@terviseabi.ee
Reg kood 11051880

Pelgulinna müügipunkt
Ädala 11, Tallinn 10614
E-R 9.00-18.00
tel +372 673 7817
mob +372 5626 1137
Magdaleena Haigla Polikliinikus
Pärnu mnt 104, Tallinn 11312
E-R 9.00-17.00
tel +372 655 6547

TARTUS
Tartu Ülikooli Kliinikumis
Puusepa 2, Tartu 50406
E-N 10.00-16.00
tel +372 5626 1134
Tartu Tervisekeskuses
Mõisavahe 34b/34c, Tartu 50708
E-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00
tel +372 5689 4484

Lasnamäe Tervisemajas
Linnamäe tee 3, Tallinn 13912
E-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00
tel +372 5626 1114
Avame aprill 2020!
Magistrali Keskuses
Sõpruse pst 201/203, Tallinn 13411
E-L 10.00-21.00, P 10.00-20.00
tel +372 5626 1124

PÄRNUS
Pärnu Maximas
Riia mnt 131, Pärnu 80042
E-R 9.00-20.00, L 10.00-15.00
tel +372 5626 1152

NARVAS
Kerese Keskus
Paul Kerese 3, Narva 20309
E-R 9.30-18.00
tel +372 5626 1135

KOHTLA-JÄRVEL
Ida-Viru Keskhaiglas
Ravi 10, Kohtla-Järve 30322
E-R 9.00-17.00
tel +372 5626 1119

VALGAS
Valga Haiglas
Peetri 2, Valga 68206
E-R 9.00-17.00
tel +372 5669 6657

