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Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua 
kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille. 
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toi-
mivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti 
laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tieto- 
ja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi 
huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Yhteystiedot:
Ilmaisnumeromme 0800 180 018
palvelee arkisin klo 8–16
tekninenpalvelu@mediq.com
www.mediq.fi/tekninenpalvelu

Tekninen palveluAsiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme on 
avoinna arkisin klo 8–16. 
Nettikauppa palvelee  
24 h vuorokaudessa 
kotisivuillamme  
www.mediq.fi    webshop
 
Tilaukset:
Puhelin 020 112 1510 
asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt: 
tarjoukset@mediq.com

Hyvä Mediq Tuoteuutisten lukija,

Apuvälinemyynnin yhteystiedot

Heidi Miettinen
puh. 040 538 5379
heidi.miettinen@mediq.com

Esa Pirttikoski
puh. 040 257 8760
esa.pirttikoski@mediq.com

Tua Paro-Salmela
puh. 050 429 3266
tua.paro-salmela@mediq.com

Päivi Väisänen
puh. 050 429 3282 
paivi.vaisanen@mediq.com

Pitkän tauon jälkeen pääsemme vihdoinkin tapaamaan Apuvälinemessuilla. Olemme tästä koko Mediq-tiimissä innoissamme. 
Erityisen mukavaa on messujen sijoittuminen tällä kertaa kevätaikaan.

Olemme perinteisesti osallistuneet messuille luontevasti apuvälinetuotevalikoimamme edellä. Tänä vuonna päätimme tuoda 
aiempaa enemmän esille, mitä kaikkea meiltä Mediqin laajasta tuotevalikoimasta löytyykään ja erityisesti, minkälaisia palveluita 
meillä on. Olemme saaneet tuotevalikoimaamme kevään aikana uusina tuotteina Nestlen kliiniset ravintovalmisteet. Nämä tuot-
teet täydentävät hyvin valikoimaamme erityisesti hoivapuolelle. Esittelemme messuilla myös joitakin palveluitamme, joita olemme 
luoneet auttamaan kokonaisvaltaisesti terveydenhuollossa. Palvelujen saralla meillä on nyt esillä olevien ratkaisujen lisäksi useita 
projekteja liikkeellä, joista tulette varmasti kuulemaan lisää myös tulevaisuudessa! 

Apuvälinetoimittajillamme on paljon tuoteuutuuksia, joita olemme pystyneet esittelemään teille rajatusti 
jatkuneiden koronarajoitteiden vuoksi. Messuilla pääsette tutustumaan näihin uutuuksiin henkilökohtai-
sesti. Tervetuloa kokeilemaan!

Yhteistyöterveisin,

Marika Tiirikainen 
liiketoiminnan kehitysjohtaja 
puh. 050 429 2847, marika.tiirikainen@mediq.com
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ELÄMÄN VOIMA

Meyra iCHAIR MEYLIFE

Sähköpyörätuolin jalkatukea, hissiä, istuimen kallistusta ja 
selkätukea voidaan säätää sekä mekaanisesti että portaatto-
masti sähkötoiminnoilla. Kaikki mekaniikka on sijoitettu tiiviisti 
laitteen takaosaan ja suojakotelointien alle. Tämä muotoilu 
tekee muokkaamisesta todella joustavaa ja integroidut kaa-
peliliitännät mahdollistavat sähkösäätötoimintojen erittäin 
nopean jälkiasentamisen. Laitteella on pitkä käyttöikä ja hyvä 
kestävyys korkealaatuisten materiaalien ansiosta. 

Laadukas iCHAIR MEYLIFE -sähköpyörätuoli sopii ihanteellisesti monille käyttäjille erilaisiin tarpeisiin 
säädettynä, ja se mahdollistaa itsenäisen liikkumisen. iChair MEYLIFE on pyörätuoli kaikkiin arkielämän 
tilanteisiin työssäkäyville ja aktiivisille ihmisille. 

MONITOIMINEN 3D PÄÄTUKI
muistitoiminnolla.

BIOMEKANIIKKAA 
Biomekaaninen selkätuen säätö
sis. 15 cm pituuskompensaation,

biomekaanisesti säätyvät käsituet,
jotka laskeutuvat jopa 45°
selkätuen kulman mukaan.

JALKATUET
Vakaa ja kompakti rakenne, 

sähköisesti säädettävät jalkatuet.  

ISTUINRUNGON SIVUKISKOT
Sivukiskojen ulko- ja sisäpinnan

urat helpottavat lisävarusteiden, 
kuten vyöjärjestelmien,

kiinnittämistä ja sijoittamista. 

KAAPELIT
Plug & play -periaatteella toimivat 

kaapeliliitännät mahdollistavat 
nopean ja helpon sähköisten 

komponenttien liittämisen. 

KAIKKIEN PYÖRIEN JOUSITUS

KOROSTUSVÄRIT  
Saatavana viisi eri väriä: 

valkoinen, punainen, sininen, 
limen vihreä ja keltainen. 

Muotoilu ja ulkonäkö ovat avainasemassa myös hyvän olon 
tekijöinä. Muotoilultaan iCHAIR MEYLIFE on kaikin puolin 
harmoninen, pelkistetty ja moderni kokonaisuus. Värilliset 
dynaamiset vauhtiraidat sekä vanteiden ja käsitukien tehos-
teet antavat sähköpyörätuolille yksilöllisen ilmeen. 

UUTTA
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Meyran aktiivituolien tuoteperhe on 
kasvanut. Kiinteärunkoinen ja ketterä 
NANO 1.155 on saanut rinnalleen tämän 
ristikkorunkoisen, sulavasti käsiteltä-
vän, vakaan ja ajo-ominaisuuksiltaan 
kiinteärunkoisen kaltaisen NANO X 
-pyörätuolin.

Runkosuunnittelun fokuksessa on ollut 
korkealuokkainen alumiini, keveys sekä 
selkeä muotoilu. Rungon litteäprofiili-
nen ristikko jättää rungon ilmavaksi ja 
tekee taittotoiminnosta ainutlaatuisen. 
Kompakti ja pienikokoinen NANO X ei 
vie paljon tilaa. Meyra NANO X yhdistää 
muotoilun, toiminnallisuuden ja käsitel-
tävyyden. Joko tutustuit?

Meyra NANO X

VELA Medical -valikoiman Exercise- 
tuoli on tarkoitettu erilaisiin harjoittelu- 
tilanteisiin niin fysio- kuin toimintatera- 
piassa. Se on turvallinen säädettä-
vyytensä, keskuslukittavien pyörien ja 
kaatumisesteensä ansiosta. Monipuoliset 
istuimen sekä selkä- ja käsitukien säädöt 
tarjoavat ergonomiset ja tarkoituksen-
mukaiset harjoitteluolosuhteet. Esimer-
kiksi istuinkulman säätäminen takaa 
oikean lantiokulman jalkojen optimaalista 
liikettä varten. Kevyesti rullaavat pyörät 
helpottavat kuljettamista ja sijoittumista 
harjoitusvälineiden ääreen. 

Tuolin käytöstä on hyviä kokemuksia 
fysioterapiayksiköissä ja mm. saksalaisen 
fysioterapiayksikön palveluvastaavan 
kommentti: ”Sen jälkeen, kun saimme 
tuolin käyttöömme, potilaat saattoivat 
itse istua harjoittelemaan, sillä tuolin 
hyvä vakaus ja käsijarru tekevät potilaista 
itsenäisempiä.”

VELA Medical Exercise

SUUNNITTELE VAPAUTESI UUTTA

HARJOITTELE TURVALLISESTI JA ERGONOMISESTI UUTTA

Kysy meiltä lisää ja pyydä kokeilu! 
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Guldmann – tehosta 
varhaista mobilisointia

Varhainen mobilisointi ja kuntoutus 
edistävät leikkauksesta toipumista 
mm. verenkiertoa lisäten, infektioita 
ja komplikaatioita vähentäen. Asento-
harjoitukset, asennon kohentaminen ja 
pienikin fyysinen aktiivisuus edistävät 
toipumista. 

Pelko tilanteen turvallisuudesta esimer-
kiksi kaatumisriski, suuri fyysisen avun 
tarve sekä hoitohenkilöstön loukkaan-
tumisriski harjoitteiden aikana on usein 
haasteena varhaisen mobilisoinnin 
aloittamiseksi. 

Guldmann tarjoaa tähän ratkaisun! 
Kiskojärjestelmä yhdessä monipuoli-
sen GH3+ -nostoyksikön kanssa takaa 
turvallisen harjoittelun niin kuntoutujalle 
kuin henkilökunnalle. Monipuolisilla 
nostoliinoilla ja lisävarusteilla voit 
mukauttaa järjestelmän palvelemaan 
toimintakyvyltään erilaisia potilaita. 
Guldmann-kattonostinjärjestelmä 
helpottaa päivittäisiä hoitorutiineja, 
tukee kuntouttavaa hoitotyötä ja 
tekee kaikista siirtotilanteista miellyt- 
tävän ja turvallisen.

 Kysy meiltä lisää!

Liikkumattomuus ja vuoteessa 
makaaminen lisäävät erilaisia 
terveydellisiä riskejä. Ne vai-
kuttavat ihmisen kehoon siten, 
että esimerkiksi sairaalajakso voi 
pitkittyä ja toimintakyky voi olla 
vahvasti alentunut kotiutumis-
vaiheessa. Sen vuoksi on tärkeää 
saada potilaat liikkeelle mahdol- 
lisimman aikaisessa vaiheessa 
– jo sairaalahoidon aikana. 

Kysy meiltä lisää!
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Istuminen ei tarkoita vain asentoa, painehoitoa ja mukavuutta. 
Huono istuma-asento kuluttaa voimia. Joten pienetkin muu-
tokset istuma-asennossa voivat vaikuttaa suuresti yksilön 
kykyyn toimia. Yksilölle mielekäs toiminta voi olla niinkin 
yksinkertaisia asioita kuin juomalasin kurkottaminen, pään 
pitäminen ylhäällä katsekontaktin saamiseksi tai pyörätuolin 
kelaaminen juuri sen verran, että se kääntyy jonkun kasvoja 
kohti. Oikeanmallisella selkätuella on iso merkitys pyörä- 
tuolissa istuvan aktiivisuuteen ja Etac Prio 3A -tuolin käytän-
nöllinen selkätuki on helppo muuntaa (käyttäjän tarpeiden 
mukaiseksi) yksinkertaisilla säädöillä ja lisävarusteilla. Jokai-
nen säätö on ajan arvoinen ja jokaisella keholla on merkitystä!

Etac Prio 3A

Prio 3A -pyörätuoli on suunniteltu tehokkaimmin hyödyntämään henkilön kyvyt ja aktiivisuus sekä 
tarjoamaan eri vaiheissa tarvittavaa tukea ja mukavuutta. Se on varustettu muunneltavalla ja kätevällä 
3A-selkätuella. Lepoasentoon säätyvä pyörätuoli, nyt ja huomenna, tarpeiden muuttuessa.

Yksinkertaisempaa lisävarusteiden ja varaosien hallintaa! 
Asentoa tukevat lisävarusteet ovat yhteensopivia 3A-selkä-
tuella varustetun Prion ja uudistuneen Cross 6 -pyörätuolin 
kanssa. Lukuisia näppäriä, helposti lisättäviä ja säädettäviä 
varusteita, jotka auttavat saavuttamaan hyvän istuma-asen-
non. Ja nämä lisävarusteet voidaan aina asentaa myös toiseen 
pyörätuolikokoon tai käyttää uudelleen mallien välillä.

Etac Prio 3A- ja Cross 6 -pyörätuolien valitsemiseksi tarvit-
see tietää vain lantion koko, kaikki muu on säädettävissä. 
Etac-pyörätuolit ovat kestäviä niin ensimmäiselle käyttäjälle 
kuin käyttäjille sen jälkeen.

MUUNNELTAVALLA SELKÄTUELLA UUTTA

Säädettävä 
lannerangan 
kulma ja selkä- 
tuen korkeus  
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Olethan yhteydessä, jos toivot kliinisten ravintovalmisteiden esittelyä yksikköösi:
Piia Reijonen, puh. 044 967 0927, piia.reijonen@mediq.com

Resource Ultra on tiivistetyssä muodossa oleva ravinto- 
juoma, jossa on korkea proteiini- ja energiasisältö. 
Saatavana neljä hyvää makuvaihtoehtoa. Juoma sisältää 
korkealaatuista proteiinia, jossa on suuri määrä heraa 
(42 % heraa, 58 % kaseiinia). 

Resource Ultra on tarkoitettu vajaaravittujen tai vajaa-
ravitsemusriskissä olevien potilaiden ruokavaliohoitoon. 
Resource Ultra on hyvä valinta potilaille, joilla on lisääntynyt 
energian- ja proteiinin tarve sekä vähentyneen lihasmassan 
yhteydessä. Sopii hyvin vajaaravituille potilaille, joilla on 
vaikeuksia syödä ja juoda suurempia määriä.

Ravitsemustilalla 
on merkitystä! 
Hyvä ravitsemustila on tärkeää terveyden ja toimintakyvyn ylläpysymisen kannalta. Ikääntyminen 
ja sairaudet voivat vaikeuttaa ravinnon riittävää saantia, mikä voi johtaa vajaaravitsemukseen sen 
moninaisine seurauksineen. Mediqin kautta on nyt saatavilla Nestlen kliinisiä ravintovalmisteita 
vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kysy meiltä lisää tuotevalikoimasta! 

Resource® Ultra XS    
– pieni pullo, suuri sisältö 

UUTTA
MEDIQILLÄ

125 ml
pullossa

17,5 g
proteiinia

1,9 g 
leusiinia

281
kaloria

Resource Ultra on kliininen ravintovalmiste. Käytetään terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.
Tarkoitettu ravitsemushoitoon potilailla, joilla on vajaaravitsemus tai sen riski. 

Vajaaravitsemuksen 
ennaltaehkäisystä ja 
hoidosta – koulutusta 
20.9. teemalla 
”Tehostettu ravitsemus 
hoivayksikössä”. 

Pysy kuulolla ja  
seuraa viestintäämme!

TULOSSA!



MARKKINOIJA SUOMESSA
Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

5/2022

Pysy ajan tasalla ja seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.

Joko sinulle tulee 
ammattilaisille 

suunnattu 
 asiakaskirjeemme? 

Kysy yhteys- 
henkilöltäsi!

Etac
Cross 6

Guldmann- 
webinaari

– mobilisointi 
ja kuntoutus 

7.6.2022

TULOSSA!

Molift- 
nostinten

huoltokoulutus

TULOSSA!


