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17.6.2022 
 
Hyvät asiakkaamme, 
 
Tuotevalikoimamme kasvaa jälleen!  
 
LEJRELET-tuotesarja koostuu kuudesta eri asentotukityynystä, joita hoitohenkilökunnan on helppo hahmottaa ja ennen 
kaikkea käyttää. 
 
Tyynyjen koko ja muoto mahdollistavat niiden joustavan käytön monissa eri tilanteissa joko yksin tai yhdessä muiden 
LEJRELET-tyynyjen kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEJRELET Tube 250 on pitkä ja pehmeä putkimainen tukityyny, joka on täytetty painetta jakavilla viskoelastisilla vaahto-
muovirakeilla. Tämä 250 cm pitkä, tarvittaessa koko vartaloa tukeva asentotukityyny on ihanteellinen antamaan potilaalle 
mukavan ja painetta helpottavan asennon sängyssä.  
 

LEJRELET Tube 125 -putkityynyssä on sama rakenne ja hyvät ominaisuudet kuin LEJRELET Tube 250 -tukityynyssä. Tyyny on 
ihanteellinen asetettaviksi rinnan eteen tai selän taakse mukavan ja rentouttavan asennon luomiseksi. Tyynyä voidaan käyt-
tää myös kylkiasennon tukena ja esim. jalka-amputoidulle potilaalle tyngän tukemiseen. 
 

LEJRELET Oval on pieni asentohoitotyyny, joka toimii esim. lisätukena käytettäessä isoja asentotukityynyjä. Tyyny voi toimia 
esim. ristiselän tukena, polvien välissä tai sillä voi tukea mm. yläraajan asentoa. Tyynyä voi muokata niin, että sillä pysty-
tään vähentämään esim. korvaan tai kyynärpäähän kohdistuvaa painetta. 
 

LEJRELET Pad High on 15 cm korkea painetta vähentävä asentotukityyny, joka tukee potilaan lantiota luonnolliseen asen-
toon. Pad High -tyynyn muotoilussa on otettu huomioon ihmisen anatomia. Kylkiasennossa Pad High -tyyny estää alaselän 
kiertymisen, jolloin myös kiertoasennosta aiheutuva kipu vähenee. 
 

LEJRELET Pad Low on kevyt ja pehmeä tukityyny, jota voidaan muotoilla ja muovata moneen eri tilanteeseen sopivaksi. 
Tyynyä voidaan käyttää litteänä, taivutettuna, rullattuna tai taitettuna.   
 

LEJRELET Wedge on PU-vaahtomuovista ja viskoelastisesta vaahtomuovista valmistettu kolmiomainen tyyny. Wedge-tyynyn 
muotoilussa on otettu huomioon ihmisen anatomia. Tämä tekee tukityynystä erityisen sopivan asetettavaksi potilaan rinnan 
eteen tai selän puolelle kylkiasennossa. 
 
LEJRELET-tyynyt ovat saatavilla myös kätevinä viiden tyynyn setteinä. Tuotteiden toimitusaika on n. 3-4 viikkoa. 
  
Lisätietoja MediMattressin myyntitiimiltä, yhteystiedot löytyvät täältä. 

 
 
YLEISESITTELY 
MediMattress Oy toimittaa potilasturvallisia, tutkittuja ja toimivia lääkintälaitteita terveydenhuoltoon. Tärkein tuoteryhmämme on painehaavojen ennal-
taehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu Carital®. Kärkituotteen Carital® Optiman kliinisen näytön vahvuus on paras mahdollinen A. Näyttö perustuu tason 1 
lääketieteellisiin tutkimuksiin. 
 

Carital Antideformaatioteknologia® estää tehokkaasti paineenalaisten kudosten ja kudossolujen deformaation eikä kudokseen synny paineesta aiheutu-
vaa vammaa. Muita ainutlaatuisia tuotteita ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa patentoitu potilassiirtoon tarkoitettu siirtosuoja Tergo®Glide, korkealuokkais-
ten vaahtomuovipatjojen Tergo®Safe ja Eko™ tuotteisto sekä psykiatrisessa ja kehitysvammaisten hoidossa käytettävät Pro™-tuotteet. 
 

MediMattress Oy:n liiketoimintojen yhteisinä nimittäjinä ovat potilasturvallisuus, hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työn helpottaminen sekä maailman-
laajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Konsernin tavoitteena on kehittää entistä turvallisempia 
ja helposti käytettäviä tuotteita sekä menetelmiä nykyisiin käyttötarkoituksiin. Lokakuun 2020 lopulla MediMattress Oy siirtyi emoyhtiö Carital Oy:n kanssa 
brittiläisen Direct Healthcare Group -ryhmän omistukseen. Direct Healthcare Group (DHG) on nopeasti kasvava eurooppalainen painehaavoja ennaltaehkäise-
vien ja hoitavien tuotteiden sekä potilassiirtoihin ja istumisratkaisuihin keskittyvä valmistaja. 

https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-tube-250-tukityyny/
https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-tube-125/
https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-oval/
https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-pad-high/
https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-pad-low/
https://www.medimattress.fi/product/lejrelet-wedge/
https://www.medimattress.fi/yhteystiedot/

