
Kylmissä olosuhteissa, sekä verenvuodon tai voimakkaan 
shokin yhteydessä potilas voi jäähtyä niin, että tila muuttuu 
hengenvaaralliseksi. Ready-Heat lämpöliinat on kehitetty 
hypotermian ehkäisyyn ja lievän hypotermian hoitoon. 

Ready-Heat lämpöliinat ja -taitokset lämpenevät itsestään, 
ilman ulkopuolista lämmönlähdettä, päästyään kosketuksiin 
ilman kanssa. Tuotteet säilyttävät lämpönsä 8 tuntia. Ne 
eivät tarvitse virtalähdettä, joten ne ovat ihanteellisia 
potilaskuljetuksessa ja ensihoidossa. Lämpöliinan materiaali 
on medical kuitukangasta, jonka päälliskerros on vedenpitävä 
ja alapuoli miellyttävä pehmeä.

Ready-Heat lämpöliinat ja -taitokset ovat turvallisia, 
taloudellisia ja tehokkaita tuotteita aktiiviseen lämmitykseen. 
Tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja ne hävitetään normaalin 
sekajätteen tavoin. Ready-Heat tuotteet ovat patentoituja, 
FDA-hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. 
Ne valmistetaan USA:ssa. Telespro Finland Oy on Ready-Heat 
tuotteiden valtuutettu edustaja Suomessa.

LÄMMÖNHALLINTA-
RATKAISU 
ENSIHOITOON

Heti käyttövalmis
- aktivoituu, kun tyhjiöpakkaus avataan
- lämpenee itsestään 10-20 minuutissa

Hyvä lämmönkesto
- säilyttävät lämpönsä jopa 8 - 10 tuntia

Taloudellisuus
- käyttöaika useita tunteja
- säilyy avaamattomana 5 vuotta

Turvallisuus
- ei paljaalle iholle
- ei sisällä luonnolle haitallaisia ainesosoia
vodaan hävittää normaalin sekajätteen 
seassa

Ensivaste- ja ensihoitopotilaan aktiiviseen lämmittämiseen kaikissa potilastilanteissa

Valmistusmaa: USA
Valmistaja: Techtrade LLC
CE-merkitty, tuoteluokka IIa
FDA -hyväksytty 

Ensihoitopotilaan aktiiviseen 
lämmittämiseen

Ominaisuudet
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TUOTETIEDOT

1. ÄLÄ aukaise muovipakkausta ennen käyttötarvetta.
2. Poista Ready-Heat™ lämpöliina pakkauksesta ja altista 

se ilmalle. ÄLÄ avaa lämpöliinassa olevia taskuja tai 
sisäpusseja.

3. Lämpöliina alkaa lämmetä heti. Se saavuttaa 
toimintalämpötilan 10-15 minuutissa.

4. Jos lämmityskyky heikkenee, altista liina ilmalle. 
5. Hävitä Ready-Heat™ lämpöliina käytön jälkeen 

sekajätteen seassa. Tuote ei sisällä ympäristöä 
vahingoittavia ainesosia. 

** Jos näitä varotoimia ei noudateta, seurauksena 
voi olla vakava palovamma tai muu vakava 
loukkaantuminen. **

1. ÄLÄ käytä paljaalla iholla.
2. Tarkkailua vaaditaan käytettäessä vanhuksilla, 

vastasyntyneillä, lapsilla, herkkäihoisilla henkilöillä, 
sekä henkilöillä, jotka eivät tunne tai pysty 
säännöstelemään lämpöä. Pidä lasten ulottumattomissa.

3. Henkilöiden, joilla on allergioita, diabetes, 
pakkasenpuremia, arpia, avoimia haavoja tai 
verenkierrollisia ongelmia tulisi konsultoida lääkäriä 
ennen Ready-Heat™ lämpöliinan käyttöä. 

4. Poista lämpöliina heti, jos se tuntuu liian kuumalta tai 
koet olosi epämiellyttäväksi. Maksimilämpö saattaa 
yltää 52 °C:seen. ÄLÄ käytä nukkuessa. 

5. ÄLÄ avaa saumattuja taskuja tai sisäpusseja. Älä päästä 
sisäpussin sisältöä kosketuksiin suun tai silmien kanssa. 
Jos sisältö pääsee kosketuksiin iholle tai silmiin, pese 
puhtaalla vedellä. Pussin sisällössä on rautajauhetta, 
joka nieltynä saattaa olla vahingollista. Jos sisältöä 
niellään, ota heti yhteys myrkytyskeskukseen.

6. ÄLÄ taita lämpöliinaa tai laita esineitä sen päälle, koska 
taittaminen tai paine saattavat nostaa lämpötilaa.

7. ÄLÄ käytä happirikkaassa ympäristössä, kuten 
korkeapaineisessa kammiossa tai happiteltassa.

• Rautajauhe
• vesi
• aktiivihiili
• puujauhe
• suola 
• polyetyleenivaahto 

502 READY-HEAT II Lämpöliina
8 kpl / ltk
• Maksimilämpötila: 52 °C
• Lämpenee 10 - 15 minuutissa
• Säilyttää lämmön: jopa 8 tuntia
• Koko: 86 cm x 122 cm
• Paino: 794 g
• Kuvaus: Shokin ja traumojen hoito 

sekä hypotermian ehkäisy pelastus ja 
ensihoitotehtävissä. Vedenkestävä päälliskerros, 
kevyt ja mielyttävä. Nopeasti lämpenevä. Toimii 

hyvin korkeissa olosuhteissa.

501 READY-HEAT Lämpötaitos
12 kpl / ltk
• Maksimilämpötila: 52 °C
• Lämpenee 15 - 20 minuutissa
• Säilyttää lämmön: jopa 10 tuntia
• Koko: 41 cm x 46 cm
• Paino: 198 g
• Kuvaus: Pienikokoinen. Soveltuu loukkaantuneisiin 

raajoihin ja infuusion hallintaan. Täysin säädettävä 
kahdella tarranauhalla. Täydellinen ensivaste- ja 
ensiapupakkauksiin. 
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