Viriketuotteita ja apuvälineitä aistijärjestelmän
ongelmista kärsiville sekä hoito-/terapiatuotteita
laitosten ja sairaaloiden käyttöön
Tarjoamme laadukkaita, tutkittuja ja turvallisia tuotteita erilaisiin aistihäiriöiden ongelmiin. Tuotteemme ovat
toimivia apuvälineitä erilaisiin toimintaympäristöihin esimerkiksi koteihin, päiväkoteihin, kouluihin,
sairaaloihin, laitoksiin sekä muiden kuntouttajien käyttöön. Kauttamme saatavat tuotteet ovat sopivia
apuvälineitä helpottamaan perheen arkea sekä luomaan uusia ideoita toimintaterapia ympäristöön.
Esimerkkejä tuotteistamme: painopeitteet, painohihat, painetuotteet, Chewnoodle-purentakumit,
purentaputket, purentarenkaat ja Tinti-kylpyhuonetuotteet.
Otimme vuoden 2013 alussa käyttöön myös uuden tuotekategorian: Päiväkodit ja laitokset.
Täältä löydätte myös hieman järeämpää perusvälineistöä sekä valmiita tuotepaketteja kuten
Hienomotoriikka-/ Tuntoaistipaketit. Päiväkotien ja Toimintaterapia laitosten perusvälineistöä unohtamatta.
Kehitämme ja valmistamme itse myös jatkuvasti uusia tuotteita asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden
mukaan.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy.
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Aistimme ovat meille tärkeitä

materialen voor sensorische informatieverwerking
materials for sensory processing disorder

Keskoskaappien Senso-Cover-peitteen esittely
Akuutin sairaanhoidon ammattilaisille järjestettävillä Venticare-messuilla Utrechtissa (Alankomaissa) vuonna
2012 Senso-Care esitteli koekappaleen Senso-Cover-peitteestä, joka on uuden sukupolven peite keskoskaapeille.
Delftin teknillisen yliopiston teollisen muotoilun opiskelija tutki lopputyönään yhteistyössä Emma-lastensairaalan
(Amsterdamin yliopistollinen sairaala) kanssa nykyisten peitteiden käyttöä ja suunnitteli tutkimustulosten
perusteella uuden peitteen. Tämän tutkimuksen pohjalta Senso-Care suunnitteli tuotantoon soveltuvan mallin, joka
sopii kolmeen keskoskaappiin: Giraffe Omnibed, Giraffe incubator ja Dräger Caleo.
Uuden peitteen tunnusmerkkejä ovat:
- erityiset kulmakappaleet, reilu pituus sekä 7cm:n
päällekkäisyys sivukaistaleissa mahdollistavat valon 		
hämärtämisen mahdollisimman tehokkaasti
- kolme kaistaletta molemmilla sivuilla mahdollistaa 		
peitteen minimaalisen ja maksimaalisen avaamisen
- luukku peitteen päällä mahdollistaa nettikameran 		
käytön sekä valohoidon antamisen
- etureunassa olevien nappien avulla peitteeseen voidaan
kiinnittää maalaten tai kirjoittaen yksilöllistetty
kangaspaneeli
- peitteen voi pestä korkeassa lämpötilassa (90 °C)
- paloa hidastava
- hengittävä kangas (ei lämpöeristävää vaikutusta)
- sisäpuolelta tumma, päälipuolelle saatavana neljä
värivaihtoehtoa (kuvassa näkyy vaaleanvihreä peite, 		
muut värit vaaleankeltainen, laventeli ja vaaleanoranssi)
- kevyt materiaali
- peite ei liu’u pois keskoskaapin päältä
- mittatilaustyönä voidaan helposti valmistaa peitteitä
muunmerkkisille/-mallisille keskoskaapeille sekä toteuttaa
muita värivaihtoehtoja (erityistuotteita on tilattava
minimimäärä).
Lisätietoja uusista peitteistä sekä teidän
keskososastollenne sopivista ratkaisuista antaa Jere
Vänskä (info@aistituote.fi).

Tietoja Senso-Caresta:
Senso-Care on vuodesta 2000 alkaen kehittänyt, valmistanut ja toimittanut tuotteita aistijärjestelmän ongelmiin.
Aistituote.fi on toiminut vuodesta 2012 Senso-Care-tuotteiden jakelijana Suomessa.
Van Alkemadelaan 356 2597 AS Den Haag Alankomaat P: +31-70-3620307 S: info@senso-care.nl www.senso-care.nl

Keskoskaappien Senso-Cover-peite
Seuraavin malleihin: Giraffe Omnibed, Giraffe incubator ja Dräger Caleo

Senso Cover Peitteet olivat koekäytössä noin reilun kuukauden ajan 2013 vuonna Kuopion
yliopistollisella sairaalalla lasten vastasyntyneiden teho-osastolla 2406 josta seuraavat palautteet
-pehmeä
-kevyt käsitellä
-neutraalit värit
-ei liu pois kaapin päältä
-pimentää hyvin
Koekäytön jälkeen osastolla 2406 on käytössään Aistituote.fi:n toimittamat Senso Cover peitteet.
Vastaavilla ominaisuuksilla olevia sekä tarkoitukseen soveliaita pimentäviä, kutistumattomia sekä
lämpötilaan vaikuttamattomia (kaapin sisäiseen) ei ole vielä Suomessa valikoimissaan kuin
Aistituote.fi yrityksellä.
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