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OIVA hygieniapatjat kotiin ja
palvelukotiin

Käyttäjille jotka liikkuvat omatoimisesti / aktiivisesti
Painosuositus < 120 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Palosuojattu HR-35 (35kg/m2) kimmo vaahtomuovi 
 (IMO FTPC osa 9)
Hengittävä mutta nestettä läpäisemätön
polyuretaanipintainen hygieniakangas
Pitkä vetoketju kahdella sivulla

Päällinen voidaan pyyhkiä laimennetulla klooriamiinilla
tai alkoholipohjaisella pesuaineella.
Päällinen voidaan pestä 70-95 C lämpötilassa nurinpäin,
varovainen rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.
Tasaisen kulumisen varmistamiseksi, käännä patjaa
säännöllisesti.

OIVA Basic hygieniapatja

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasuminen

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:

Käyttäjille jotka liikkuvat omatoimisesti / aktiivisesti
Painosuositus < 150 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Palosuojattu E-33PS (33kg/m2) kimmo vaahtomuovi
(IMO FTPC osa 9)
Vyöhyke uritettu ydin, patjasta voidaan valita
pehmeämpi tai kiinteämpi puoli. Urat parantavat patjan
ilmanvaihtoa ja auttavat patjan taipumisessa.
Hengittävä mutta nestettä läpäisemätön
polyuretaanipintainen hygieniakangas
Pitkä vetoketju kahdella sivulla

Päällinen voidaan pyyhkiä laimennetulla klooriamiinilla
tai alkoholipohjaisella pesuaineella.
Päällinen voidaan pestä 70-95 C lämpötilassa nurinpäin,
varovainen rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.

OIVA Comfort hygieniapatja

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasuminen

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:

800 x 2000 x 120 mm
900 x 2000 x 120 mm
1200 x 2000 x 120 mm
Tilauksesta myös muita kokoja 

Vakiomitat: 

Hyvä hygieniasuojattu peruspatja kotiin ja hoivakotiin. 

800 x 2000 x 130 mm
900 x 2000 x 130 mm
Tilauksesta myös muita kokoja 

Vakiomitat: 

Miellyttävä hygieniasuojattu patja joka soveltuu hyvin
moottorisänkyyn. 
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OIVA hygieniapatjat kotiin ja
palvelukotiin

Matalan tai keskimääräisen painehaava riskin potilaille
Painosuositus 40 - 150 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Palosuojattu kolmikerrosrakenne, päällä viskoelastinen
pintakerros, tukikerroksina välissä ERX-55 ja pohjalla
napakka HR-50 (50 kg/m3)
Hengittävä mutta nestettä läpäisemätön
polyuretaanipintainen hygieniakangas
Pitkä vetoketju kahdella sivulla

Päällinen voidaan pyyhkiä laimennetulla klooriamiinilla
tai alkoholipohjaisella pesuaineella.
Päällinen voidaan pestä 70-95 C lämpötilassa nurinpäin,
varovainen rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.

OIVA Mini-MAX hygieniapatja

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasuminen

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:

Matalan tai keskimääräisen painehaava riskin potilaille
Painosuositus < 140 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Muotoutuva viskoelastinen pintakerros (50 kg/m3)
alimmaisena kerroksena kimmovaahtomuovi (38 kg/m3).
Palosuojattu rakenne SL1, EN 597-1+2.
Viskoelastinen pintakerros muotoutuu käyttäjän
mukaisesti..
Tilattavissa myös evakuointipäällisellä.
Hengittävä nestettä läpäisemätön allergiatestattu
hygieniakangas

Päällinen voidaan pyyhkiä tai desifioida.
Päällinen voidaan pestä 95 C lämpötilassa, varovainen
rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa 

DACAPO COMBI allergiatestattu
yhdistelmäpatja / evakuointipatja

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasuminen

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:

800 x 2000 x 130 mm
900 x 2000 x 130 mm
Tilauksesta myös muita kokoja 

Vakiomitat: 

Ihanteellinen hygieniapatja eripainoisille käyttäjille, visko-
elastinen pintakerros minimoi paineen ja estää paine-
haavat, alemmat kerrokset tukevat raskaampia potilaita. 

900 x 2000 x 140 mm
Tilauksesta myös muita kokoja 

Vakiomitat: 

Miellyttävä hygieniasuojattu monikerros yhdistelmäpatja.
Tilattavissa myös evakuointipäällisellä- Ota tarvittaessa
yhteytta asiakaspalveluumme myynti@oivapalvelut.fi

ANTIDECUBITUS

MYÖS EVAKUOINTIPÄÄLLISELLÄ

ANTIDECUBITUS
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OIVA hygieniapatjat kotiin ja
palvelukotiin

Matalan tai keskimääräisen painehaava riskin potilaille
Painosuositus 40 - 110 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Ylempi kerros viskoelastinen ja muotoutuva (Formax-
55), pohjalla kimmoisa palosuojattu HR-35 (35 kg/m3)
Hengittävä mutta nestettä läpäisemätön
polyuretaanipintainen hygieniakangas
Pitkä vetoketju kahdella sivulla

Päällinen voidaan pyyhkiä laimennetulla klooriamiinilla
tai alkoholipohjaisella pesuaineella.
Päällinen voidaan pestä 70-95 C lämpötilassa nurinpäin,
varovainen rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.

OIVA KOMBI hygieniapatja

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasuminen

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:
800 x 2000 x 120 mm
900 x 2000 x 120 mm
1200 x 2000 x 120 mm
Tilauksesta myös muita kokoja
Tilauksesta myös palosuojatulla viskoelastisella
vaahtomuovilla. 

Vakiomitat: 

Patja toimii hyvin päivittäisessä käytössä, viskoelastinen
pintakerros minimoi paineen ja estää painehaavat. Ota
tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tilausta. 

ANTIDECUBITUS
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OIVA hygieniapatjat kotiin ja
palvelukotiin

Kohteet joissa ei voida käyttää perinteisiä sänkyjä ja
patjoja 
Painosuositus < 140 kg
Käyttöikä suositus 3-5 vuotta, painavan henkilön ja
24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi.

Päällimmäinen kerros muotoutuva viskoelastinen
vaahtomuovi tai vaihtoehtoisesti pintapehmeä
kimmovaahtomuovi (40-55 kg/m3), mahdollisena
välikerroksena kantava kimmovaahtomuovi (35-50
kg/m3). Alimmaisena kerroksena kantava ja painava
vaahtomuovi (100 kg/m3)
Patjan suojana hengittävä nestettä läpäisemätön
polyuretaanipintainen hygieniakangas jonka päällä
toisena suojakerroksena vesipestävä tai helposti
puhdistettava likaa ja kosteuttahylkivä verhoilukangas.
Patjassa kaksinkertainen kosteussuojaus, useita
verhoilu vaihtoehtoja.
Tilauksesta myös muita vaihtoehtoja

Päällimmäinen verhoilukangas voidaan pyyhkiä tai
vesipestä
Patjan suojana oleva hygieniakangas voidaan pyyhkiä,
desifioida tai pestä maks. 95 C lämpötilassa, varovainen
rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa. 
Patjan pohjalla vetoketju, avaaminen vaatii työkalun

OIVA sängyksi soveltuva
erikoispatja  

Käyttökohteet: Kodit, palvelukodit, tuettu palveluasumi-
nen, erityispalvelu yksiköt, rauhoittumistilat.

Materiaali / rakenne: 

Puhdistus ja huolto:

800-900 x 2000 x 400 mm
800-900 x 2000 x 500 mm
Tilauksesta myös muita kokoja 

Vakiomitat: 

Painava hygieniasuojattu monikerros yhdistelmäpatja
kohtiesiin joissa ei voida käyttää tavallista sänkyyn
asennettavaa hygieniapatjaa. Patjan paino n. 60 - 80 kg.
Ota tarvittaessa yhteytta asiakaspalveluumme
myynti@oivapalvelut.fi


