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Sivu  1 

Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100100 

  Aterinsetti 

Neljäosainen aterinsetti, joka sisältää veitsen, haarukan, lusi-

kan sekä jälkiruokalusikan. Aterimien kädensijat ovat paksut 

ja luistamattomat, joten niistä saa hyvän otteen. Aterimet 

ovat konepesunkestävät. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100110 

  Aterinsetti Flex 

Neljäosainen aterinsetti, joka sisältää veitsen sekä varrestaan 

taivutettavat haarukan, taivutettavan lusikan ja taivutettavan 

jälkiruokalusikan, jotka voidaan helposti ja kätevästi taivuttaa 

haluttuun asentoon helpottamaan ruokailua. Aterimien kä-

densijat ovat paksut ja käsitelty luistamattomiksi, joten niistä 

saa hyvän otteen. Aterimet ovat konepesunkestävät. Voit 

täydentää sarjaa myös käsihihnalla, jonka avulla aterimet 

saadaan kiinnitettyä käteen ruokailun ajaksi. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100120 

  Käsihihna 

Käsihihna on tarkoitettu käytettäväksi taivutettavien Flex-

aterimien kanssa. Käsihihnan avulla aterimet saadaan kiinni-

tettyä käteen ruokailun ajaksi. Aterimen käsihihna on oivalli-

nen apuväline esimerkiksi reumapotilaille. 



Sivu  2 

Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100200 

  Syvä muovilautanen 

Muovista valmistettu, 5 cm syvä muovilautanen, jonka ympä-

rysmitta on 21 cm. Lautasen pohja on käsitelty luistamatto-

maksi ja se on konepesunkestävä. Lautasen jyrkkä reuna 

auttaa ruokailussa, koska se auttaa ruuan siirtämisessä ateri-

meen normaalia lautasta paremmin. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100210 

  Lautasen irtoreunus 

Lautasen irtoreunus voidaan kiinnittää 19-28 cm leveisiin lau-

tasiin kolmen reunakiinnikkeensä avulla. Irtoreunuksen kor-

keus on 3,2 cm ja siinä on sisäänpäin kaartuva reuna, joka 

auttaa pitämään ruuan lautasella. Irtoreunus on konepesun-

kestävä. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100300 

  Kokkiveitsi 

Ergonomisesti muotoillulla ja pystykahvaisella kokkiveitsellä 

voidaan leikata rannetta taivuttamatta, jolloin leikkaaminen 

onnistuu vähäisemmällä voimalla ja kättä rasittamatta. Pys-

tykahvaisen kokkiveitsen terä on valmistettu ruostumatto-

masta teräksestä ja se kestää konepesun aina 70 asteeseen 

asti. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100310 

  Leipäveitsi 

Ergonomisesti muotoiltu, sahalaitainen ja pystykahvainen 

leipäveitsi, jolla voidaan leikata rannetta taivuttamatta ja nor-

maalia vähäisempää voimaa käyttäen. Pystykahvaisen leipä-

veitsen terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se 

on konepesun kestävä 70 asteeseen asti. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100400 

  Reunallinen leikkuulauta 

Reunoilla varustettu muovinen leikkuulauta, jonka avulla esi-

merkiksi voileivän voitelu tai pullapitkon leikkaaminen onnis-

tuu vain yhtä kättä käyttäen. Leikkuulauta on 18 x 19 cm ko-

koinen ja sen pohjassa on luistamista estävät kuminapit, joi-

den avulla leikkuulauta pysyy hyvin paikallaan esimerkiksi 

pöydän- tai keittiötason reunalla. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100500 

  Ruokalappu 

Aikuisten ruokalappu, jonka koko on 45 x 90 cm ja jonka pi-

tuus riittää suojaamaan myös ruokailijan jalkoja. Ruokalappu 

kestää 60 asteen konepesun, siinä on vettä läpäisemätön pin-

noite ja se on nopea kiinnittää ja ottaa pois kaulalta. Ruokala-

pun väri on sininen. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100600 

  Nokkamuki 

Kahdella erikokoisella nokkakannella varustettu nokkamukim-

me tilavuus on 250 ml ja se on konepesun, sekä mikroaalto-

uunin kestävä. Kapeamman nokan kansi sopii hyvin juomien 

nauttimiseen ja leveämmän nokan kansi esimerkiksi kiisselille. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100610 

  Nokkamukin käsikahva 

Käsikahvan avulla nokkamukiin saadaan molemmille puolille 

käsikahvat, jolloin mukiin voidaan tarttua molemmin käsin. 

Tuote on valmistettu muovista ja se on helppo asettaa nokka-

mukin ympärille. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100620 

  Novo nokkamuki 

Novo-nokkamukin tiiviin venttiilikannen ja pillin avulla juomi-

nen onnistuu myös makuuasennosta. Mukin tilavuus on 2,5 dl 

ja se on konepesun kestävä. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100630 

  Nokkamuki otepinnalla 

Aaltopintaisen nokkamukin pinta on paitsi tyylikäs, se auttaa 

myös saamaan mukista hyvän otteen. Mukin venttiilikansi 

estää juoman valumisen mukin kaatuessa. Mukin tilavuus on 

2 dl ja se on konepesun, sekä mikroaaltouunin kestävä. Tällä 

hetkellä kauttamme on saatavilla tuotekuvassa näkyvää kir-

kasta mallia. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100640 

  Nokkamuki kahvoilla 

Kahdella erikokoisella nokkakannella varustettu nokkamuki, 

jossa on kahvat molemmin puolin mukia. Mukin tilavuus on 

250 ml ja se on konepesun sekä mikroaaltouunin kestävä. 

Kapeamman nokan kansi sopii hyvin juomien nauttimiseen ja 

leveämmän nokan kansi esimerkiksi kiisselille. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100650 

  Muki nenäaukolla 

Nenämukin avulla juominen onnistuu niskaa taivuttamatta. 

Nenäaukollisen mukin materiaali on muovi, sen tilavuus on 

2,5 dl ja se on konepesunkestävä. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100700 

  Juomapillin pidike 

Juomapillin pidike, johon voidaan asettaa n. 6 cm paksu pilli. 

Juomapillin pidike kiinnitetään klipsillä mukin reunaan. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100710 

  Pitkät juomapillit 

Peräti 46 cm pitkä ja joustava juomapilli, jonka ympärysmitta 

on n. 5 mm. Pakkauksessa on 2 kpl juomapillejä. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100800 

  Kannenavaaja 

Kannenavaajan avulla saadaan avattua säilykepurkkien tiu-

kimmatkin kannet. Kannenavaaja sopii erikokoisille säilyke-

purkkien kansille, joiden avaaminen onnistuu avaajan tarjoa-

man vipuvoiman avulla. Avaajan väri on pirteän keltainen. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100810 

  Pullonkorkinavaaja 

Pullonkorkinavaajamme avulla saa auki tiukimmatkin kierre-

korkit. Avaajan pituus on 11 cm ja se sopii lähes kaiken ko-

koisten pullonkorkkien avaamiseen. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100820 

  Säilyketölkinavaaja 

Säilyketölkinavaajamme avulla saa avattua säilyketölkit ilman 

suuria käsivoimia. Tölkinavaajan pää asetetaan säilyketölkin 

avausrenkaan alle, jonka jälkeen kansi vedetään tölkinavaajan 

vipuvoiman avulla auki. Avaaja on tehty muovista ja sen koko 

on 15 x 8 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Keittiö- ja ruokailuvälineet 

Tuotetunnus: 100830 

  Avausavustin 

Avausavustimen avulla voidaan avata säilykepurkkeja vaikka-

pa vain yhtä kättä apuna käyttäen. Säilykepurkki asetetaan 

laitteeseen ja vartaloa apuna käyttäen purkki lukitaan paikal-

leen avausta varten. Säilyketölkin avauksessa voidaan käyttää 

lisäapuna esimerkiksi kannenavaaja-tuotettamme. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Lääkkeenotto 

Tuotetunnus: 120100 

  Tabletin irrottaja 

Tabletin irrottajan avulla tabletit saadaan helposti irrotettua 

läpipainopaketistaan. Tabletit putoavat koteloon, josta ne 

voidaan siirtää käsin koskematta esimerkiksi lääkeannosteli-

jaan. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Lääkkeenotto 

Tuotetunnus: 120110 

  Tabletin puolittaja 

Tabletin puolittajalla saadaan halkaistua tabletit helposti ja 

tarkasti. Tabletti asetetaan laitteeseen ja laitteen kansi sulje-

taan, jolloin kannessa oleva terä leikkaa tabletin kahtia. Table-

tin puolittajan etuosassa on myös säilytysrasia lääkkeille. Tab-

letin puolittajan mitat ovat 8,0 x 4,0 x 2,5 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Lääkkeenotto 

Tuotetunnus: 120120 

  Tabletin murskain 

Tabletin murskaimella voidaan jauhaa tabletit pieneksi murs-

keeksi. Tabletti asetetaan laitteeseen ja laitteen korkkia kier-

tämällä tabletti hajoaa säiliöön, josta murske voidaan siirtää 

esimerkiksi lääkeannostelijaan, tai juoman sekaan. 



Sivu  9 

Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130100 

  Pukeutumiskeppi 

Pukeutumiskeppi toimii pukeutumisen apuna liikerajoitteisille 

henkilöille. Kepin toista päätä voidaan käyttää apuna vaattei-

den päälle pukemisessa ja riisumisessa ja sen toinen pää sopii 

vetoketjujen sulkemiseen ja avaamiseen. Pukeutumiskepissä 

on puinen varsi ja sen koukut ovat muovilla päällystettyä me-

tallia. Pukeutumiskepin pituus on n. 70 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130110 

  Nappikoukku 

Nappikoukun avulla esimerkiksi kauluspaita voidaan napittaa 

vain yhtä kättä apuna käyttäen. Nappikoukku viedään napin-

reiästä läpi, koukku viedään napin ympärille ja nappi vede-

tään tämän jälkeen napinreiän läpi. Nappikoukun toisessa 

päässä on koukku, jota voidaan käyttää vetoketjun avaami-

seen ja sulkemiseen. Nappikoukun pituus on n. 21 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130200 

  Joustavat kengännauhat 

Joustavien kengännauhojen avulla kengännauhoja ei tarvitse 

avata eikä sitoa aina uudelleen, joka vähentää kumartumisen 

tarvetta. Tuotekuvasta poiketen kengännauhat ovat mustat. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130210 

  Pitkä kenkälusikka 

Pitkä kenkälusikka auttaa pukemaan kengät jalkaan ilman 

kumartumista. Kenkälusikan pituus on peräti 58 cm ja se on 

valmistettu metallista. Tuotekuvasta poiketen kenkälusikka 

on väriltään valkoinen. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130212 

  Pitkä kenkälusikka jousella 

Peräti 65 cm pitkä kenkälusikka, jossa on myös käyttöä hel-

pottava jousi. Kenkälusikka on kromattu ja siinä on puinen 

kädensija, sekä ripustuslenkki. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130220 

  Saapasrenki 

Saapasrengin avulla kenkien ja saappaiden riisuminen on 

mahdollista ilman kumartumista. Toinen jalka asetetaan pai-

noksi saapasrengin päälle ja kenkä riisutaan toisesta jalasta 

saapasrengin hahlon avulla. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130300 

  Sukanvetolaite 

Sukanvetolaite mahdollistaa sukan pukemisen jalkaan ilman 

kumartumista. Sukka asetetaan sukanvetolaitteen ympärille, 

jalkaterä ohjataan sukan suulle ja nailonvetimistä vetäen suk-

ka vedetään jalkaan. Sukanvetolaitteessa on jalalle miellyttävä 

froteepinta ja sen pituus vetonauhoineen on n. 90 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130310 

  Sukkahousunvetolaite 

Sukkahousunvetolaite mahdollistaa sukkahousujen pukemi-

sen jalkaan ilman kumartumista. Sukkahousut asetetaan veto-

laitteen ympärille, jalkaterät ohjataan sukkahousujen suulle ja 

nailonvetimistä vetäen sukkahousut vedetään jalkaan. Sukka-

housunvetolaitteen pituus vetonauhoineen on n. 90 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Pukeutuminen 

Tuotetunnus: 130320 

  Tukisukanvetolaite 

Tukisukanvetolaite helpottaa kompressio- ja lentosukkien 

pukemista. Sukka asetetaan laitteeseen, jalkaterä viedään 

sukan suulle ja laitteen kädensijoista vetämällä sukka vede-

tään säären päälle. Laitteen mitat ovat 34 x 21 x 18 cm. Tuki-

sukanvetolaitetta voidaan käyttää kompressiosukkien lisäksi 

myös kaikkien muidenkin joustavien sukkien pukemiseen. 



Sivu  12 

Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Suurennuslasit 

Tuotetunnus: 140100 

  Suurennuslasi 

Suurennuslasi on oivallinen apuväline esimerkiksi lukemisessa 

ja askartelussa. Suurennuslasin leveys on peräti 9 cm ja sen 

suurennuskyky on linssialueesta riippuen joko kaksi- tai nelin-

kertainen. Suurennuslasin pituus on 19 cm ja paino 125 g. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Suurennuslasit 

Tuotetunnus: 140110 

  Suurennuslasi kaulalle 

Kaulalle ripustettava suurennuslasi on erinomainen apuväline, 

kun molemmat kädet ovat käytössä esim. käsitöitä tehdessä 

tai luettaessa. Suurennuslasi ripustetaan kaulaan narulla ja 

sen varsi asetetaan rintakehää vasten. Suurennuslasin leveys 

on 10,5 cm ja sen suurennuskyky on linssialueesta riippuen 

joko kaksi- tai nelinkertainen. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Suurennuslasit 

Tuotetunnus: 140120 

  Suurennuslevy 

Suurennuslevy on erinomainen apuväline esim. sanomaleh-

tien ja aikakauslehtien lukemiseen. Suurennuslevy on hyvin 

ohut ja kevyt, sen paino on ainoastaan 38 g ja levyn mitat 

ovat 30,5 x 19,6 cm. Suurennuslevyä kehystää PVC-muovinen 

reuna josta levyä on helppo pitää kiinni. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Suurennuslasit 

Tuotetunnus: 140130 

  Suurennuslasi valolla 

Suurennuslasi valolla on varustettu pitkäkestoisella LED-

valolla ja sen suurennuslasin koko on 90 mm ja suurennusky-

ky 2,5 kertainen. Suurennuslasi sisältää paristot. Hyvä apuväli-

ne esimerkiksi automatkoilla, luettaessa hämärässä, tai tehtä-

essä tarkkuutta vaativaa askartelua. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Tartuntapihdit 

Tuotetunnus: 150100 

  Tartuntapihdit, 61 cm 

Kevyet ja näppärät tartuntapihdit 61 cm pitkällä varrella. Tar-

tuntapihtien avulla voidaan nostaa tarvikkeita lattioilta ja hyl-

lyiltä, ilman kumartumista tai kurkottelua. Tartuntapihtien 

päässä on myös magneetti, joka helpottaa metalliesineiden, 

kuten esimerkiksi avainten nostamista. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Tartuntapihdit 

Tuotetunnus: 150110 

  Tartuntapihdit, 90 cm 

Kevyet ja näppärät tartuntapihdit peräti 90 cm pitkällä varrel-

la. Tartuntapihtien avulla voidaan nostaa tarvikkeita lattioilta 

ja hyllyiltä, ilman kumartumista tai kurkottelua. Tartuntapih-

tien päässä on magneetti, joka helpottaa metalliesineiden, 

kuten esimerkiksi avainten nostamista. 
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Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160100 

  Avainpidin 

Avainpidin auttaa erityisesti silloin, kun sormenpäiden puris-

tusvoima on heikentynyt. Avain saadaan taitettua avainpidik-

keestä esiin siinä olevan vivun avulla ja lukon avaaminen on-

nistuu helposti laitteen tarjoaman vipuvoiman avulla. Avainpi-

dikkeeseen saadaan asetettua kolme eri avainta ja sen pituus 

on n. 12 cm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160150 

  Ovenkahvan jatkovarsi 

Metallista valmistettu ovenkahvan jatkovarsi voidaan liittää 

enintään n. 18 cm pitkään ovenkahvaan. Jatkovarsi helpottaa 

ovien avaamista esimerkiksi silloin, kun käsivoimat ovat hei-

kentyneet, tai kun liikutaan pyörätuolilla. Jatkovarren pituus 

on 38 cm ja se on helppo kiinnittää paikalleen. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160160 

  Kirjateline 

Kokoontaitettava kirja-/lehtiteline, joka pitää kirjat ja lehdet 

pystyasennossa lukemista varten. Kirjatelineessä on liukumis-

ta estävät ja pöytätasoa suojaavat kumitassut. Kirjatelineen 

mitat ovat 30 x 23 cm ja sen paino on 670 g. 
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ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160200 

  Kynän paksunnos 

Kolme kappaletta kynään asetettavia paksunnoksia. Paksun-

noksien avulla saadaan parannettua tartuntaotetta kynään, 

jolloin puristusvoimaa tarvitsee käyttää normaalia vähem-

män. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160210 

  Paksunnokset 

Kolme eri kokoista ja joustavaa paksunnosta, joita voidaan 

käyttää esimerkiksi ruokailuvälineiden, työkalujen, kynien, 

hammasharjan, tms. tartuntaotteen parantamiseen. Paksun-

nokset ovat 30 cm pitkiä ja niitä voi leikata saksilla sopivan 

mittaisiksi. Tuotteen sisäreikien koot ovat 6, 10 ja 16 mm ja 

ulkohalkaisijat 22, 28 ja 28 mm. 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160300 

  Fluoresoiva Hohtoteippi 

Hohtoteippi hohtaa fluoresoinnin ansiosta pimeässä ja sen 

avulla voidaan merkitä esimerkiksi porrasaskelmia, esineitä, 

ym. Rullassa on 2 metriä teippiä ja sitä voidaan leikata saksil-

la. 



Sivu  16 

Themica Oy 

ARKI JA KODINHOITO /  

Muut pienapuvälineet 

Tuotetunnus: 160400 

  Turvavyöavustin 

Turvavyöavustimen avulla auton turvavyö voidaan vetää pai-

kalleen ilman käden ojentamista, jolloin niska ja olkapäät kier-

tyvät normaalia vähemmän. Helppo asentaa paikalleen. Tuote 

hohtaa pimeässä, helpottaen sen käyttöä ilta- ja yöaikaan. 

Pituus 24 cm. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200100 

  Hiustenpesuallas 

Ilmalla täytettävä hiustenpesuallas, jonka avulla hiukset voi-

daan pestä makuuasennossa. Hiustenpesualtaan koko on 64 x 

52 x 17 ja se voidaan täyttää joko puhaltamalla, tai erikseen 

ostettavalla käsipumpulla. Hiustenpesualtaassa on viemäröin-

tiaukko pohjassa, josta lähtevällä letkulla allas saadaan tyh-

jennettyä viemäriin tai vaikkapa ämpäriin. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200110 

  Käsipumppu hiustenpesualtaalle 

Tämä käsipumppu sopii käytettäväksi myymämme hiustenpe-

sualtaan kanssa. 
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Themica Oy 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200200 

  Pitkävartinen harja 

Ergonomisesti muotoillun ja pitkävartisen (36 cm) harjan avul-

la, hiusten harjaus onnistuu normaalia pienemmällä liikera-

dalla. Harjan paino on 90 g. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200210 

  Pitkävartinen kampa 

Ergonomisesti muotoillun ja pitkävartisen (39 cm) kamman 

avulla, hiusten kampaus onnistuu normaalia pienemmällä 

liikeradalla. Kamman paino on 70 g. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200300 

  Pitkävartinen pesusieni 

Pitkävartinen pesusieni on suunniteltu erityisesti selän pesua 

ajatellen. Sen kaareva ja 56 cm pitkä varsi auttaa peseytymi-

sessä ja 15 x 9 kokoinen sieni on miellyttävän pehmeä. 
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Themica Oy 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200310 

  Kylpyharja 

Puusta valmistettu kylpyharja, jossa on luonnolliset harjakset. 

Harjaosa on muotoiltu soikeaksi ja harjan varsi voidaan ir-

rottaa harjaosasta. Kylpyharjan pituus on 40 cm. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200320 

  Selänpesin 

Luonnonkuidusta valmistettu selänpesin, jonka koko on 90 x 

11 cm. Selänpesin voidaan tarvittaessa konepestä 60 astees-

sa. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200400 

  Voiteenlevittäjä 

Voiteenlevittäjä on erinomainen apuväline ihovoiteiden ja -

öljyjen levittämisessä. Voiteenlevittäjän pitkän varren avulla 

ihonhoitotuotteet voidaan levittää helposti niin selkään, kuin 

sääriinkin. Voidekotelossa on 5 eri säiliötä joissa on yhteensä 

19 ihoa vasten pyörivää palloa, jotka voiteen levittämisen 

ohella myös hierovat kevyesti. Voiteenlevitäjän pituus on 44 

cm. 



Sivu  19 

Themica Oy 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200440 

  Kynsileikkuri 

Kynsileikkurit on varustettu suurella tartuntapinnalla, jolloin 

leikkureista saa normaaleita kynsileikkureista paremman 

otteen. Hyvän otteen avulla kynsien leikkaaminen sujuu ta-

vanomaisia kynsileikkureita helpommin. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200500 

  Tuubipuristin 

Tuubipuristimen avulla hammastahna- ja ihovoidetuubien 

käyttäminen onnistuu aiempaa helpommin. Tuubipuristin 

auttaa tuubien sisällön tyhjentämisessä ja säästää myös kä-

den puristusvoimia. 

HYGIENIA /  

Kauneudenhoito 

Tuotetunnus: 200510 

  Nenäkannu 

Kestävästä muovista valmistetun nenäkannumme tilavuus on 

200 ml. Nenäkannun avulla voidaan suorittaa nenähuuhtelu, 

jota voidaan käyttää esimerkiksi nenän sivuontelotulehduk-

sen, virusperäisen ylähengitystieinfektion tai allergisen nuhan 

oireiden helpottamiseen. 
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HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220050 

  Inkohousut, keskivaikea inkontinenssi 

PVC:stä valmistettuja inkohousuja käytetään yhdessä vaipan 

tai tippasuojan kanssa. Muovihousut ovat väriltään valkoiset 

ja unisex-mallia, joten housut sopivat miehille ja naisille. Hou-

sut ovat saksalaisen valmistajan Suprima GmbH:n mallia nro 

1205, joten ne soveltuvat lievään ja keskivaikeaan inkonti-

nenssiin. Muovihousut voidaan konepestä 95-asteessa. Koko 

38: lantionympärys 93-96 cm; Koko 40: lantionympärys 97-

100 cm; Koko 42: lantionympärys 101-104 cm; Koko 44: lanti-

onympärys 105-108 cm; Koko 46: lantionympärys 109-112 

cm; Koko 48: lantionympärys 113-116 cm; Koko 50: Lantion-

ympärys 117-121 cm; Koko 52: Lantionympärys 122-126 cm; 

Koko 54: Lantionympärys 127-132 cm. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220060 

  Inkohousut, vaikea inkontinenssi 

PVC:stä valmistettuja inkohousuja käytetään yhdessä vaipan 

tai tippasuojan kanssa. Muovihousut ovat väriltään valkoiset 

ja unisex-mallia, joten housut sopivat miehille ja naisille. Hou-

sut ovat saksalaisen valmistajan Suprima GmbH:n mallia nro 

1218, joten ne soveltuvat vaikeaan inkontinenssiin. Muovi-

housut voidaan konepestä 95-asteessa. Koko 38: lantionym-

pärys 93-96 cm; Koko 40: lantionympärys 97-100 cm; Koko 

42: lantionympärys 101-104 cm; Koko 44: lantionympärys 105

-108 cm; Koko 46: lantionympärys 109-112 cm; Koko 48: lanti-

onympärys 113-116 cm; Koko 50: Lantionympärys 117-121 

cm; Koko 52: Lantionympärys 122-126 cm; Koko 54: Lantion-

ympärys 127-132 cm. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220100 

  Vuodesuoja 

Korkean imukyvyn omaava vuodesuoja, joka voidaan pestä 

koneellisesti 95-asteessa. Vuodesuoja ei läpäise nestettä, jo-

ten se pitää patjan puhtaana, mutta on ihoa vasten hengittä-

vä ja pehmeän tuntuinen. Vuodesuojan pinta on polyesteria 

ja sen mitat ovat 84 x 92 cm. 
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HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220110 

  Istuinsuoja 

Istuinsuoja eli inkontinenssisuoja tuolille, penkille, sohvalle tai 

autoon. Istuinsuojan pintamateriaali on 100% polyesteriä ja 

pohjan kosteussulku on polyuretaania. Suoja on hengittävä, 

sen imukyky on n. 1 litra ja sen mitat ovat 40 x 50 cm. Istuin-

suojan väri on ruskea. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220170 

  Patjansuoja, Frotee 

Froteinen patjansuoja/inkontinenssilakana, jonka pohja on 

pinnoitettu polyuretaanilla estämään vuotovahingot patjalle. 

Hengittävä ja siten miellyttävän tuntuinen ihoa vasten. Pat-

jansuoja saadaan asetettua kätevästi paikalleen suojan reu-

noilla kiertävän kuminauhan avulla. Kestää pesun 90-

asteessa, ei linkousta, ei huuhteluaineita. Koko 100 x 200 cm. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220180 

  Patjansuoja, PVC 

PVC:stä valmistettu patjansuoja/inkontinenssilakana antaa 

erinomaisen suojan patjalle vuotovahinkoja vastaan. Patjan-

suoja saadaan asetettua kätevästi paikalleen suojan reunoilla 

kiertävän kuminauhan avulla. Kestää pesun 90-asteessa, ei 

linkousta, ei huuhteluaineita. Koko 100 x 200 cm. 
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HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220190 

  Patjansuoja, CPE 

CPE-muovista valmistettu, tehokkaasti patjaa suojaava patjan-

suojus. Asetetaan paikalleen reunoilla kulkevan kuminauhan 

avulla. Koko 100 x 200 cm. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220200 

  Alusastia 

Kannellinen alusastiamme on helppo käyttää ja tyhjentää 

siinä olevan käsikahvan avulla. Alusastia on valmistettu kestä-

västä muovista, joka kestää myös kevyet iskut ja pudottami-

sen. Alusastian mitat ovat 42,0 x 29,5 x 11,5 / 2 cm. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220300 

  Virtsapullo miehille 

Miesten virtsapullo, jonka materiaali on PE-muovia ja jossa on 

käyttöä helpottava kädensija. Virtsapullon tilavuus on 1 litra ja 

se kestää konepesun 90 asteessa. 



Sivu  23 

Themica Oy 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220350 

  Virtsapullo naisille 

Naisten virtsapullo, jonka materiaali on PE-muovia ja jossa on 

käyttöä helpottava kädensija. Virtsapullon tilavuus on 1 litra ja 

se kestää konepesun 90 asteessa. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220400 

  Virtsapullon harja 

Virtsapulloharjan avulla virtsapullot saadaan pestyä tehok-

kaasti. Harjan varsi on taivutettavaa metallia, joten se voidaan 

muotoilla haluttuun muotoon erilaisia virtsapulloja varten. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220410 

  Virtsapullon teline 

Kromattu ja kestävä virtsapullon teline, jota voidaan käyttää 

kaikkien tavallisimpien virtsapullojen kanssa. Telineen mitat 

ovat 13 x 10 x 32 cm. 
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HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220500 

  Virtsapussi miehille, kertakäyttöinen 

Kertakäyttöinen virtsapussi tilanteisiin, jolloin ei ole mahdolli-

suutta käyttää WC:tä. Pussi muuttaa virtsan geeliksi ja käytön 

jälkeen pussi voidaan hävittää muiden jätteiden mukana. Pi-

tää tehokkaasti sisällään sekä nesteen että myös virtsan ha-

jun. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220550 

  Virtsapussi naisille, kertakäyttöinen 

Kertakäyttöinen virtsapussi tilanteisiin, jolloin ei ole mahdolli-

suutta käyttää WC:tä. Pussi muuttaa virtsan geeliksi ja käytön 

jälkeen pussi voidaan hävittää muiden jätteiden mukana. Pi-

tää tehokkaasti sisällään sekä nesteen että myös virtsan ha-

jun. 

HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220600 

  Virtsapussi miehille 

Virtsapussi on valmistettu joustavasta lateksista ja sen kaula-

osa on muovia. Kaulaosassa on pitävä korkki, jolloin käytettyä 

pussia voidaan säilyttää vaikkapa käsilaukussa. Tyhjä pussi 

voidaan työntää kaulaosan sisään, jolloin virtsapussia voidaan 

kuljettaa vaikkapa taskussa. Kätevä matkalla ja tilanteisiin 

jolloin WC ei ole käytettävissä. Virtsapussin tilavuus on 1,1 

litraa. 
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HYGIENIA /  

Kontinenssi 

Tuotetunnus: 220650 

  Virtsapussi naisille 

Virtsapussi on valmistettu joustavasta lateksista ja sen kaula-

osa on muovia. Kaulaosassa on pitävä korkki, jolloin käytettyä 

pussia voidaan säilyttää vaikkapa käsilaukussa. Tyhjä pussi 

voidaan työntää kaulaosan sisään, jolloin virtsapussia voidaan 

kuljettaa vaikkapa taskussa. Kätevä matkalla ja tilanteisiin 

jolloin WC ei ole käytettävissä. Virtsapussin tilavuus on 1,1 

litraa. 

HYGIENIA /  

Kylpyhuoneapuvälineet 

Tuotetunnus: 240100 

  Suihkujakkara 

Suihkujakkaran intiimiaukolla varustettu istuinosa on muovia 

ja jakkaran runko alumiinia, joten jakkara on kevyt ja helppo 

siirrellä. Suihkujakkara voidaan säätää 5 portaisesti 35 – 53 

cm korkeudelle ja jalat on varustettu liukumista estävillä ku-

mitulpilla. Istuinosan mitat ovat 40 x 37 cm ja suihkujakkaran 

suurin sallittu käyttöpaino on 110 kg. 

HYGIENIA /  

Kylpyhuoneapuvälineet 

Tuotetunnus: 240150 

  Suihkutuoli 

Suihkutuolin selkäosa ja intiimiaukolla varustettu istuinosa 

ovat muovia ja tuolin runko alumiinia, joten tuoli on kevyt ja 

helppo siirrellä. Suihkutuoli voidaan säätää 5 portaisesti 35 – 

53 cm korkeudelle ja jalat on varustettu liukumista estävillä 

kumitulpilla. Istuinosan mitat ovat 40 x 37 cm ja suihkutuolin 

suurin sallittu käyttöpaino on 110 kg. 
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HYGIENIA /  

Kylpyhuoneapuvälineet 

Tuotetunnus: 240200 

  Suihkumatto 

Suihku-/kylpyammematto estää tehokkaasti liukastumison-

nettomuuksia. Liukuesteenä toimiva matto on hellävaraisen 

pehmeä jaloille, antibakteerinen ja TUV-GS testattu. Matto 

voidaan konepestä 30 asteessa ja sen mitat ovat 55 x 55 cm. 

HYGIENIA /  

Kylpyhuoneapuvälineet 

Tuotetunnus: 240300 

  Kipsisuoja kädelle 

Suihku- eli kipsisuoja antaa vedenpitävän suojan kipsille ja 

siteelle. Suoja on valmistettu polyuretaanista, se on lateksiva-

paa ja sitä voidaan käyttää useita kertoja. Suoja ei sovellu 

käytettäväksi kylvyssä tai uidessa, sillä se ei pidä vettä upo-

tettuna. Kädelle tarkoitetun suihkusuojan pituus on n. 80 cm 

ja leveys 26 cm, joten tuotekuvasta poiketen se riittää peittä-

mään koko käden. 

HYGIENIA /  

Kylpyhuoneapuvälineet 

Tuotetunnus: 240310 

  Kipsisuoja jalalle 

Suihku- eli kipsisuoja antaa vedenpitävän suojan kipsille ja 

siteelle. Suoja on valmistettu polyuretaanista, se on lateksiva-

paa ja sitä voidaan käyttää useita kertoja. Suoja ei sovellu 

käytettäväksi kylvyssä tai uidessa, sillä se ei pidä vettä upo-

tettuna. Jalalle tarkoitetun suihkusuojan pituus on n. 112 cm 

ja leveys 47 cm. 
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HYGIENIA /  

WC-apuvälineet 

Tuotetunnus: 250100 

  WC-korotin 

WC-istuimen korottimella voidaan korottaa normaalin WC-

istuimen korkeutta edullisesti ja helposti. Muovista valmis-

tettu, anatomisesti muotoiltu ja kannellinen WC-istuimen 

korottaja on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja. Ko-

rottimen avulla istuinkorkeutta voidaan nostaa 10 cm ja se 

kestää 200 kg kuormituksen. Istuinrenkaan etu- ja takosassa 

on aukot hygieniahoidon helpottamiseksi. 

HYGIENIA /  

WC-apuvälineet 

Tuotetunnus: 250200 

  WC-tuoli 

WC-tuoli pehmustetulla istuimella ja kannella. Istuimen kor-

keus on säädettävissä 46-64 cm korkeudelle, sen mitat ovat 

44 x 40 cm ja istuinosa on helposti irrotettavissa puhdistusta 

varten. Tuolin kokonaiskorkeus on 83-104 cm ja suurin sallittu 

kantavuus 130 kg. Tuoli sisältää irrotettavan alusastian, mutta 

voit tilata kauttamme myös lisäastian. 

HYGIENIA /  

WC-apuvälineet 

Tuotetunnus: 250220 

  WC-tuolin alusastia 

WC-tuolin alusastia on valmistettu iskunkestävästä muovista 

ja sen korkeus on n. 17 cm ja leveys 31 cm. Alusastiassa on 

mukana kansi ja se on varustettu metallisella kantokahvalla. 
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HYGIENIA /  

WC-apuvälineet 

Tuotetunnus: 250300 

  Hygieniapyyhin Easywipe 

Hygieniapyyhin Easywipe helpottaa intiimihygienian hoi-

toa. Toimintaterapeutti Chris Clarken suunnittelema hygienia-

pyyhin eli wc-paperipihti huolehtii intiimihygieniasta helläva-

raisen helposti, turvallisesti ja tehokkaasti. Pyyhkimen siliko-

nisen pään ympärille laitetaan wc-paperia tai intiimipyyhe, 

painaen ne pyyhkimen päässä olevaan uraan. Pyyhinnän jäl-

keen paperi tai intiimipyyhe vapautetaan varren päässä ole-

valla painikkeella – helppoa ja siistiä! Hygieniapyyhin voidaan 

puhdistaa vedellä ja saippualla. Laite on lateksiton ja sen er-

gonomisesti muotoillun varren pituus on n. 38 cm. 

HYGIENIA /  

Suojaimet 

Tuotetunnus: 260100 

  Kertakäyttökäsineet, 100 kpl 

Yleiskäyttöinen kertakäyttökäsine, joka sopii molempiin kä-

siin. Paketissa on yhteensä 100 kpl kertakäyttökäsineitä. 

LIIKKUMINEN /  

Kävelykepit 

Tuotetunnus: 300100 

  Kävelykeppi, ruskea 

Vaaleanruskea, kestävästä alumiinista valmistettu, kokoontai-

tettava kävelykeppi, jonka korkeus on säädettävissä 5-

portaisesti välille 85-95 cm. Pituussäädön ansiosta kävelykep-

pi saadaan sopivaksi suurimmalle osalle käyttäjiä. Kepin mak-

simikuorma on 100 kg ja se voidaan kokoontaittaa kätevästi 

neljään eri osaan. Kävelykepin päässä on kumitulppa ja kepin 

kokonaispaino on 300 g. 
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LIIKKUMINEN /  

Kävelykepit 

Tuotetunnus: 300150 

  Kävelykeppi, musta 

Tyylikkään musta, kestävästä alumiinista valmistettu, kokoon-

taitettava kävelykeppi, jonka korkeus on säädettävissä 5-

portaisesti välille 85-95 cm. Pituussäädön ansiosta kävelykep-

pi saadaan sopivaksi suurimmalle osalle käyttäjiä. Kepin mak-

simikuorma on 100 kg ja se voidaan kokoontaittaa kätevästi 

neljään eri osaan. Kävelykepin päässä on kumitulppa ja kepin 

kokonaispaino on 300 g. 

LIIKKUMINEN /  

Kävelykepit 

Tuotetunnus: 300200 

  Jääpiikki, 5-piikkiä 

Jääpiikki parantaa turvallisuutta ja tasapainoa liikuttaessa 

kävelykepin kanssa talvella. Viidellä piikillä varustettu jääpiik-

kimme sopii sekä kävelykeppeihin, että kainalosauvoihin ja 

piikit voidaan tarvittaessa nostaa nopeasti pois käytöstä pika-

lukituksen ansiosta. Jääpiikki on helppo asentaa paikalleen 

kahdella kiristysruuvillaan. 

LIIKKUMINEN /  

Kävelykepit 

Tuotetunnus: 300210 

  Kepinpidike 

Kepinpidikkeessä olevan kumisen tassun avulla, kävelykeppi 

pysyy pystyssä pöytää tai muuta vaakapintaa vasten. Kepinpi-

dike kiinnitetään napsauttamalla kepin tai kyynärsauvan var-

teen, jonka jälkeen keppi voidaan asettaa pystyyn pöytää tai 

muuta tasoa vasten. 
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LIIKKUMINEN /  

Kävelykepit 

Tuotetunnus: 300220 

  Kävelykepin käsihihna 

Kävelykepin käsihihna on valmistettu kestävästä nailonista ja 

se sopii kaikkiin yleisimpiin kävelykeppeihin. Käsihihna on 

helppo asentaa paikalleen elastisen lenkin avulla. 

LIIKKUMINEN /  

Ostoskärryt 

Tuotetunnus: 320100 

  Ostoskärry Klassik 

Tyylikäs musta/harmaa ostoskärry, jonka runko on alumiinia. 

Ergonomisesti muotoillun kahvan avulla ostoskärryn kuljetta-

minen on helppoa. Irrotettava ja pestävä nailonlaukku, jossa 

on vetoketjullinen erillislokero. Kärrylaukun tilavuus on 50 

litraa ja se sisältää myös 8:n litran eristetyn tilan kylmä-

tuotteita varten. Ostoskärryn paino ilman kuormaa on n. 2 kg 

ja maksimikantavuus 40 kg. 

LIIKKUMINEN /  

Ostoskärryt 

Tuotetunnus: 320105 

  Ostoskärry Klassik 2 

Sininen ja tilava ostoskärry, jonka runko on alumiinia. Ergono-

misesti muotoillun ja käsilaukkukoukuin varustetun kahvan 

avulla ostoskärryn kuljettaminen on helppoa. Irrotettava ja 

pestävä nailonlaukku vetoketjullisella lokerolla. Nailonlaukus-

sa on kaksikertainen polypropeeni-eristys ja sen tilavuus on 

60 litraa. Ostoskärryn paino ilman kuormaa on n. 2 kg ja mak-

simikantavuus peräti 50 kg. 
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LIIKKUMINEN /  

Ostoskärryt 

Tuotetunnus: 320110 

  Ostoskärry Komfort 

Tyylikkäästi suunniteltu, musta/ruskea ostoskärry, jonka run-

ko on alumiinia ja jossa on suuret pyörät, jotka helpottavat 

kulkua kynnyksissä sekä askelmissa. Ergonomisesti muotoillun 

ja käsilaukkukoukuin varustetun kahvan avulla, ostoskärryn 

kuljettaminen on helppoa. Irrotettava ja pestävä nailonlauk-

ku, jossa on vetoketjullinen lokero. Kärrylaukun tilavuus on 55 

litraa ja se sisältää myös eristetyn tilan kylmätuotteita varten. 

Ostoskärryn paino ilman kuormaa on n. 2 kg ja maksimikanta-

vuus 40 kg. 

LIIKKUMINEN /  

Rollaattorit 

Tuotetunnus: 340100 

  Rollaattori Silver 

Hopean värinen rollaattori, jossa on teräsrunko ja joka on 

varustettu TPE-renkailla sekä molemminpuolisilla käsijarruilla, 

jotka voidaan tarvittaessa lukita seisontajarruiksi. Rollaattori 

on varustettu korilla, istuimella ja istuimen päälle sijoitettaval-

la tarjottimella, jossa voi säilyttää lyhyillä matkoilla vaikkapa 

puhelinta, avaimia tai juomapulloa. Rollaattorissa on vakiova-

rusteena myös kävelykepin teline. Käsikahvojen korkeus on 

säädettävissä 79-98 cm korkeudelle, joten rollaattori saadaan 

helposti sovitettua sopivan kokoiseksi eri kokoisille käyttäjille. 

Maksimikantavuus 125 kg. Rollaattorin käsikahvat tulee kiin-

nittää runkoon ohjeen mukaisesti ennen käyttöön ottoa. 

LIIKKUMINEN /  

Rollaattorit 

Tuotetunnus: 340200 

  Rollaattorin Suojapeite 

Läpinäkyvä, PE-muovista valmistettu rollaattorin suojapeite, 

joka suojaa rollaattorin sateelta, lialta ja pölyltä. Suoja-

peitteen koko on 60 x 80 x 82 cm. 
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LIIKKUMINEN /  

Rollaattorit 

Tuotetunnus: 340210 

  Kori- ja istuinsuoja 

Kori- ja istuinsuoja, jota voidaan käyttää rollaattorin korin, tai 

istuimen suojana. Muovikalvon reunoilla kulkee kuminauha, 

jonka avulla suoja saadaan venytettyä helposti paikalleen. 

Koko 40 x 27 cm. 

LIIKKUMINEN /  

Rollaattorit 

Tuotetunnus: 340220 

  Säilytysverkko 

Säilytysverkko nailonvuorella, joka voidaan kiinnittää tarra-

nauhoilla rollaattoriin, tai pyörätuoliin tuomaan lisää säilytys-

tilaa. Maksimi kantavuus n. 5 kg. 

LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360100 

  Tukitanko 45 cm, valkoinen 

Valkoinen, vahvasta muovista valmistettu tukitanko, joka on 

uritettu hyvän otteen varmistamiseksi. Tukitangon pituus on 

45 cm, halkaisija 3 cm ja putken etäisyys seinään on 5 cm. 

Tuotteessa on mukana kiinnitysruuvit. 
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LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360160 

  Tukitanko imukupeilla, 29 cm 

Tukitanko imukupeilla voidaan kiinnittää seinään muutamassa 

sekunnissa, ilman työkaluja tai poraamista. Tukitanko imuku-

peilla sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka tarvitsevat pientä 

lisätukea liikkumiseensa. Erinomainen apuväline niin kotona, 

kuin myös vierailtaessa hotellissa tai sukulaisissa, koska tuki-

tanko imukupeilla ei jätä seinään pysyviä jälkiä. Tukitanko on 

suunniteltu tukemaan luonnollista liikkumista ja auttamaan 

esimerkiksi kylvyssä tai suihkussa, ei tukemaan kehon koko 

painoa. Tukitanko imukupeilla kiinnitetään sileään ja ei-

huokoiseen pintaan (esimerkiksi laatta- tai kaakelipinta), pai-

namalla sen lukitusvivut alas. Tuotteessa on myös turvailmai-

sin, jonka vihreä väri kertoo milloin tukitanko on lukittunut 

LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360163 

  Tukitanko imukupeilla, 42 cm 

Monikäyttöinen ja pitkä tukitanko imukupeilla on suunniteltu 

käytettäväksi laattaseinillä ja muilla ei-huokoisilla pinnoilla. 

Tukitangon molemmissa päissä on voimakkaat imukupit, joi-

den avulla tuote saadaan kiinnitettyä tyhjiön avulla – ilman 

poraamista tai ruuveja. Voidaan irrottaa seinästä vapautta-

malla imukuppien päällä olevat painokytkimet. Tukitanko on 

suunniteltu tukemaan luonnollista liikkumista ja auttamaan 

esimerkiksi kylvyssä tai suihkussa, ei tukemaan kehon koko 

painoa. 

LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360166 

  Tukitanko imukupeilla, nivelöity 

Nivelöity tukitanko imukupeilla on suunniteltu käytettäväksi 

kaakeli- ja laattaseinillä, sekä muilla ei-huokoisilla pinnoilla. 

Tukitangon molemmissa päissä ja keskellä sijaitsevat voimak-

kaat imukupit mahdollistavat tukitangon säätämisen 180-

asteen kulmaan ilman poraamista tai ruuveja. Nivelöity tuki-

tanko on helppo irrottaa seinästä, jolloin se on helppo ottaa 

mukaan vaikkapa matkoille. Täydellinen apuväline tuomaan 

lisätukea esimerkiksi kylpytiloihin. Tukitanko on suunniteltu 

tukemaan luonnollista liikkumista ja auttamaan esimerkiksi 

kylvyssä tai suihkussa, ei tukemaan kehon koko painoa. 
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LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360200 

  Tukikaide 

Valkoinen tukikaide, joka voidaan tarvittaessa nostaa ja lukita 

yläasentoon. Tukikaiteen mitat ovat 73 x 17 cm ja se saadaan 

kiinnitettyä tukevasti seinään 23 x 10 cm kokoisen kiinnitysle-

vynsä ansiosta. Tukikaidetta voidaan käyttää esimerkiksi WC- 

tai kylpyhuonetiloissa antamaan tukea ja auttamaan liikkumi-

sessa. 

LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360250 

  Nousutuki sänkyyn 

Nousutuki auttaa sänkyyn menemisessä ja sieltä nousemises-

sa, sekä estää myös sängystä putoamista. Nousutuki on help-

po asentaa paikalleen, sillä se sijoitetaan patjan alle ja solmi-

taan nailonliinalla kiinni joko sängyn reunaan tai pohjasäleik-

köön. Nousutuen korkeus on säädettävissä 42 – 53 cm. Paino 

2,6 kg. Maksimikuorma 100 kg. Mitat 51 x 88 cm. 

LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360300 

  Kylpyammeen tukikahva 

Kylpyammeen tukikahva, jossa on pehmustettu käsikahva. 

Tukikahva on helppo kiinnittää kylpy- tai poreammeen reunal-

le ilman työkaluja. Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä, 

sopii enintään 16 cm paksun ammeen reunaan. Mitat 19 x 49 

cm, käsikahvan tullessa 36 cm korkeudelle ammeen reunasta. 

Vetolujuus n. 100 kg. 
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LIIKKUMINEN /  

Tukikaiteet ja -kahvat 

Tuotetunnus: 360400 

  Handybar Nousutuki 

Handybar nousutuki tekee autoon menemisestä ja sieltä nou-

semisesta helpompaa. Nousutuki asetetaan auton oven luki-

tuskoukkuun ja se sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien 

automerkkien kanssa. Patentoitu Handybar nosutuki ei vaadi 

kiinteää asennusta, siinä on luistamaton kädensija, kestävä 

teräsrunko ja sitä voidaan käyttää hätätilanteessa myös ikku-

navasarana sekä turvavyöleikkurina. Kestää 150 kg kuormi-

tuksen. Erinomainen lahjaidea, joka sopii mm. vanhuksille, 

raskaana oleville ja kaikille jotka tarvitsevat apuvälinettä hel-

pottamaan autoon menemistä ja sieltä nousemista. 

LIIKKUMINEN /  

Nostimet ja siirtyminen 

Tuotetunnus: 370100 

  Kääntötyyny 

Kääntötyyny vähentää lonkkaan ja selkään kohdistuvaa kuor-

mitusta, esimerkiksi sänkyyn, pyörätuoliin, tai autoon men-

nessä ja poistuessa. Kääntötyyny pyörii 360 astetta molempiin 

suuntiin, sen korkeus on 3 cm ja halkaisija 45 cm. Kääntötyyny 

voidaan pestä 30 asteessa. 

LIIKKUMINEN /  

Nostimet ja siirtyminen 

Tuotetunnus: 370200 

  Liukulauta 

Liukulautaa käytetään siirtymisen apuvälineenä, esimerkiksi 

siirryttäessä pyörätuolista sänkyyn, tai autoon. Liukulautam-

me on valmistettu vahvasta muovista ja sen mitat ovat 71 x 

21 cm. Liukulaudan maksimikuormitus on 110 kg. Soveltuu 

erinomaisesti sekä laitos- että kotikäyttöön. 
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LIIKKUMINEN /  

Liukuesteet ja jalkineet 

Tuotetunnus: 380200 

  Liukuesteet koon 36-41 kengille 

Liukuesteiden ruostumattomasta teräksestä valmistetut nas-

tat estävät liukastumisvahinkoja lumella ja jäällä. Liukuesteet 

asetetaan kenkien ympärille venyttämällä ja ne on helppo 

irrottaa. Sopii kenkäkoolle 36-41. 

LIIKKUMINEN /  

Liukuesteet ja jalkineet 

Tuotetunnus: 380201 

  Liukuesteet koon 41-45 kengille 

Liukuesteiden ruostumattomasta teräksestä valmistetut nas-

tat estävät liukastumisvahinkoja lumella ja jäällä. Liukuesteet 

asetetaan kenkien ympärille venyttämällä ja ne on helppo 

irrottaa. Sopii kenkäkoolle 41-45. 

LIIKKUMINEN /  

Lonkkasuojat 

Tuotetunnus: 390200 

  Lonkkasuojahousut 

Lonkkasuojahousut, joiden unisex-malli sopii sekä miehille 

että naisille. Lonkkasuojahousut kestävät pesun 95-asteessa 

ja niiden uusi ja parannettu materiaalikoostumus on 58% puu-

villaa, 36% polyamidia ja 6% elastaasia, joten ne tuntuvat 

miellyttävän joustavalta jalassa. Lonkkasuojahousut eivät si-

sällä erikseen tilattavia suojakilpiä. Mikäli housuja käytetään 

vaipan kanssa, kannattaa housujen kooksi valita numeroa 

suurempi koko. 



Sivu  37 

Themica Oy 

LIIKKUMINEN /  

Lonkkasuojat 

Tuotetunnus: 390300 

  Suojakilvet lonkkahousuihin 

Suojakilvet lonkkahousuihin ovat saksalaisen valmistajan Sup-

rima GmbH:n laadukkain suojakilpi-malli ja ne kestävät 60-

asteen konepesun. Pakkaus sisältää yhden parin ergonomi-

sesti muotoiltuja suojakilpiä, jotka voidaan asentaa lonkka-

suojahousujemme sivutaskuihin suojaamaan reisiluun kaulaa. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400100 

  Hierontalaite jaloille 

Jalkojen hierontalaitteella voidaan hieroa molempia jalkapoh-

jia yhtä aikaa. Hierontalaitteessa on yhteensä 24 rullaa, jotka 

hierovat jalkapohjia miellyttävästi rentouttaen. Hieronta-

laitteen koko on 23 x 18 cm. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400110 

  Hierontalaite selälle 

Selän hierontalaitteen 14 hierontarullaa hierovat selkää miel-

lyttävästi, parantaen verenkiertoa ja helpottaen selkä- ja har-

tiatilojen jännityksiä. Hierontalaitteen mitat ovat 115 x 8 cm. 
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TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400200 

  Piikkipallo, oranssi 6 cm 

Piikkipallon avulla pintaverenkierto paranee ja lihakset ren-

toutuvat. Pallo on oivallinen apuvälinen hieromaan jalkapoh-

jia, tai vartalon kipeitä lihaksia. Isompi pallo kannattaa valita 

reisien, alaselän, sekä hartioiden hierontaan ja pieni pallo 

jalkapohjien hierontaan. Tämä oranssin värinen pallo on hal-

kaisijaltaan 6 cm. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400210 

  Piikkipallo, keltainen 8 cm 

Piikkipallon avulla pintaverenkierto paranee ja lihakset ren-

toutuvat. Pallo on oivallinen apuvälinen hieromaan jalkapoh-

jia tai vartalon kipeitä lihaksia. Isompi pallo kannattaa valita 

reisien, alaselän, sekä hartioiden hierontaan ja pieni pallo 

jalkapohjien hierontaan. Tämä keltaisen värinen pallo on hal-

kaisijaltaan 8 cm. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400220 

  Piikkipallo, sininen 10 cm 

Piikkipallon avulla pintaverenkierto paranee ja lihakset ren-

toutuvat. Pallo on oivallinen apuvälinen hieromaan jalkapoh-

jia tai vartalon kipeitä lihaksia. Isompi pallo kannattaa valita 

reisien, alaselän sekä, hartioiden hierontaan ja pieni pallo 

jalkapohjien hierontaan. Tämä sinisen värinen pallo on halkai-

sijaltaan 10 cm. 
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TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400250 

  Terapiapallo käsille 

Terapiapallo aktivoi käden pintaverenkiertoa, se poistaa lihas-

jännitystä ja sillä voi vahvistaa käden sekä sormien lihaksia. 

Pallon läpimitta on 5 cm ja tuotekuvasta poiketen se on vih-

reä. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400260 

  Sormien voimistaja 

Käden ja sormien lihasten harjoittamiseen tarkoitettu apuväli-

ne, joka on valmistettu joustavasta TPR kumista. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400270 

  Käden voimistaja 

Käden puristusvoiman harjoittamiseen tarkoitettu apuväline. 

Valmistettu TPR-kumista. 
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TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Kuntoutus ja terapia 

Tuotetunnus: 400400 

  Restonaattori 

Restonaattori on polkulaite, joka on tarkoitettu käsien sekä 

jalkojen kuntouttamiseen. Laitteen runko on maalattua teräs-

tä ja jalkojen liukuesteet muovia. Restonaattorin poljinvastus 

on säädettävissä portaattomasti ja integroitu digitaalinen LCD

-näyttö kertoo käytetyn ajan, nopeuden ja kalorit. Laitteen 

koko on 38,5 x 48 x 31 cm ja se voidaan kokoontaittaa säily-

tystä varten vaikkapa sohvan tai tuolin alle. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Termoterapia 

Tuotetunnus: 420100 

  Hartiatyyny 

Suurikokoinen, hartioille tarkoitettu lämpötyyny, jota voidaan 

lämmittää mikroaaltouunissa. Hartiatyyny on täytetty miel-

lyttävän tuoksuisilla rapsinsiemenillä ja se voidaan asettaa 

hartioille antamaan luonnollista ja rauhoittavaa lämpöä. Tyy-

nyn koko on 50 x 25 cm ja sen pintamateriaali on 100 % puu-

villaa. Lämmitettävä valvotusti ja korkeintaan 1 minuutti ker-

rallaan. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Termoterapia 

Tuotetunnus: 420200 

  Kylmä-/lämpöpussi 

Kätevä ja edullinen kuuma-/kylmäpussi jonka koko on 8 x 38 

cm, joten se sopii erinomaisesti esimerkiksi koko säärelle. 

Kylmähoitoa varten pussi voidaan pakastaa ja lämpöhoitoa 

varten pussi voidaan lämmittää kuumassa vedessä (max 80 

astetta). Tehokas apu kipuun, sekä turvotukseen ja sitä voi-

daan käyttää lämmitettynä esimerkiksi pintaverenkierron 

parantamiseen. 
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TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Termoterapia 

Tuotetunnus: 420250 

  Lämpö-/kylmänaamio 

Pehmeä, geelitäytteinen naamio (migreenimaski), jota voi-

daan käyttää lämpimänä tai kylmänä. Muotoutuu käyttäjän 

kasvonpiirteiden mukaisesti. Voidaan käyttää esimerkiksi vä-

hentämään turvotusta ja helpottamaan päänsärkyä. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Vuodehoito 

Tuotetunnus: 430100 

  Sänkytarjotin 

Muovinen sänkytarjotin, jonka molemmilla puolilla on kätevä 

lokero esimerkiksi sanomalehdelle, puhelimelle tai kaukosää-

timelle. Voidaan käyttää sängyssä, sekä esimerkiksi sohvalla 

ruokailutarjottimena. Sänkytarjottimen mitat ovat 57 x 30 x 

20,5 cm. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Vuodehoito 

Tuotetunnus: 430105 

  Makuutuki 

Säädettävä makuutuki, jolla saadaan miellyttävä tuki selälle 

sängyssä tai sohvalla. Makuutuen runko on terästä ja se on 

päällystetty helposti puhtaana pidettävällä nylon-kankaalla. 

Kuusi eri jyrkkyyskulmaa. Mitat 65 x 49 x 32,5 / 48 cm. 
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TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Vuodehoito 

Tuotetunnus: 430110 

  Sänkytikkaat 

Sänkytikkaat helpottavat makuulle menemistä ja sängystä 

nousemista. Sänkytikkaat solmitaan sängyn jalkapäähän kiin-

ni, niiden pituus on 130 cm ja niissä on 5 anatomisesti muo-

toiltua kädensijaa. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Vuodehoito 

Tuotetunnus: 430200 

  Sängynjalan korottajat 

Sängynjalan korottimien avulla voidaan nostaa sängyn tai 

tuolin korkeutta helposti ja kätevästi. Sängyjalan korottimet 

asetetaan sängyn- tai tuolin jalkoihin ja niiden avulla saadaan 

nostettu sängyn tai tuolin korkeutta kuuteen eri vaihtoehtoon 

8-13 cm välille. Pakkaus sisältää 4 kpl vahvasta muovista val-

mistettuja korottimia, joiden mitat ovat 7,2 x 7,2 cm. 

TERVEYS JA KUNTOUTUS /  

Vuodehoito 

Tuotetunnus: 430300 

  Vartalotyyny 

Vartalotyynyä voidaan käyttää antamaan tukea asentohoidos-

sa, tai vaikkapa pehmeänä unikaverina. Peräti 170 x 74 cm 

kokoinen vartalotyyny on oivallinen apu esimerkiksi raskaana 

oleville, selkäkivuista kärsiville ja vuodehoidossa oleville, 

auttamaan heitä sopivan makuuasennon löytämisessä. Varta-

lotyyny tukee nukkumisasentoa ja auttaa ergonomisen asen-

non löytämisesssä. Tyyny on sopivan pehmeä pään alla, sekä 

kylkiasennossa ollessa ja se saadaan asetettua jalkojen väliin 

antamaan tukea lantiolle. Nukkumisen ohella vartalotyynyä 

voidaan käyttää apuna myös sohvalla rentoutumisessa, televi-

sion katselussa ja lukemisessa. 
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VAPAA-AIKA /  

Matkailu 

Tuotetunnus: 500100 

  Matkasarja 

Matkasarja rentouttavaa matkaa varten. Matkasarja sisältää 

puhallettavan niskatyynyn, unimaskin ja korvatulpat. Erin-

omainen paketti esimerkiksi automatkalle tai lentokonee-

seen, antamaan omaa rauhaa matkan ajaksi. 

VAPAA-AIKA /  

Pelit 

Tuotetunnus: 510100 

  Pelikorttitelineet 

Neljä eriväristä pelikorttitelinettä. Pelikorttiteline on hyvä 

apuväline kun käden puristusvoima on heikentynyt, tai jos 

voidaan käyttää vain yhtä kättä pelaamiseen. Telinettä voi-

daan pitää kädessä tai pöydällä. Ei sisällä pelikortteja. 

VAPAA-AIKA /  

Pelit 

Tuotetunnus: 510110 

  Selkopelikortit 

Muovitettujen selkopelikorttien koko on 56 x 100 mm ja nii-

den nurkissa on suuret symbolikuvat, jotka helpottavat 

korttien tunnistamista. 




