
 
ERI PAKKUMINE HULGI KLIENDILE     2019a. 
 
HHoooolldduussvvooooddii  kkeerrggeennddaabb  aabbiissttaajjaa  ttöööödd  jjaa  vvõõiimmaallddaabb  nniiii  vvooooddii  kkaassuuttaajjaall  kkuuii  aabbiissttaajjaall  

vvaaiidd  ppuullttii  kkaassuuttaaddeess  llaammaajjaa  aasseennddiitt  kkoohhaannddaaddaa  jjaa  mmuuggaavvaammaakkss  mmuuuuttaa..    

11..FFuunnkkttssiioonnaaaallnnee  vvooooddii  EEttuuddee  MMeeddlleeyy  EErrggoo  ((IInnvvaaccaarree  SSaakkssaa)),,  kkaannddeevvõõiimmee  118800kkgg,,  vvooooddiissssee  
ssoobbiivvaa  mmaaddrraattssii  mmõõõõttmmeedd  9900xx220000ccmm,,  nneelljjaaffuunnkkttssiioonnaaaallnnee  
VVooooddiill  oonn::  
11..KKoollmmeeoossaalliinnee  llaammaammiissppiinndd;;  
22..EElleekkttrriilliinnee  kkõõrrgguussee,,  ppõõllvvee--  jjaa  ppeeaaoossaa  rreegguulleeeerriimmiinnee  kkoollmmee  eelleekkttrriimmoooottoorrii  aabbiill;;  
33..EElleekkttrriilliinnee  sseelljjaaoossaa  rreegguulleeeerriimmiinnee00--7700°°  
44..SSäääärreeoossaa  eelleekkttrriilliinnee  rreegguulleeeerriimmiinnee  00--2244°°  
55..JJaallaaoossaa  eelleekkttrriilliinnee  rreegguulleeeerriimmiinnee  00--1111°°  
66..TTrreennddeelleennbbuurrggii  ffuunnkkttssiioooonn  1111°°  
77..EElleekkttrriilliinnee  kkõõrrgguussee  rreegguulleeeerriimmiinnee  nnoorrmmaaaallaasseennddiisstt  aallllaappoooollee  4400ccmm  ppõõrraannddaappiinnnnaasstt  jjaa  
üülleessppoooollee  8800ccmm;;  
88..RRaattaasstteell  ppiidduurrdduussssüüsstteeeemm;;  
99..VVooooddii  llaaiiuuss  kkooooss  kküülljjeettuuggeeddeeggaa  110022ccmm;;  
1100..VVooooddii  ppiikkkkuuss  nnoorrmmaaaallaasseennddiiss  222244ccmm;;  
1111..KKaannddeevvõõiimmee  118800kkgg;;  vvooooddii  kkaaaall  6644kkgg  
KKaaaassaass  oolleevv  lliissaavvaarruussttuuss  oonn::  
11..VVooooddii  rraaaammii  ppeeaappoooolleellee  kkiinnnniittaattaavv  ttõõuussmmiissee  aabbiittuuggii  kkooooss  kkoollmmnnuurrkkssee  ttõõssttmmiissssaannggaaggaa  
22..RReegguulleeeerriittaavvaadd  vvooooddii  kküülljjeettooeedd  ppuuiidduu  iimmiittaattssiioooonniiggaa  

  
VVooooddii  hhiinndd  EEUURR  664400..--  ((ssiissaallddaabb  kkääiibbeemmaakkssuu  2200%%))    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, ÜHEkihiline (Sanitized® antibakteriaalse 
töötlusega madratsikate,  poroloon mahukaal 35 kg/m3) 
Mõõt: 90*200*12 cm 
Hind: EUR 90-   
 
 

  
  
3.Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, kahekihiline (Sanitized® antibakteriaalse 
töötlusega madratsikate, profileeritud pinnaga poroloon mahukaal 35 kg/m3) 
Mõõt: 90*200*12 cm 
Hind: EUR 117-  (hind sisaldab käibemaksu 20%) 

  
TEHNILINE KIRJELDUS 
Sisu:  vahtpolüuretaan  37-40-65 kg / m3 , tulekindel 
Väline katteriie: hügieeniline madratsikott, polüester ja polüuretaan; Sanitized® 
antibakteriaalse töötlusega. Oeko – Tex  Standard 100 : testitud  Centexbel-i poolt kahjulike 
ainete suhtes 
DESINFITSEERIVATE AINETE TALUVUS 
denatureeritud alcohol 90% alkohol + 10 % eeter 
fugaten spray   70% etanool (608g/l) olien 7 (g/l) 5 minuti kontaktis 
muud                         H.A.C – Reocid – Dettol – Lyorthol – Presept - Hycolin – 
Clearsol – Indur Des 
Pestav temperatuuril 95 º C,  30 korda vastavalt ISO 6330 
Autoklaav : hüdrostaatiline rõhk pärast 10 steriliseerimist : > 133 (Centexbel-i meetodil) 
Sobiv kõikidele kehatüüpidele kuni 130 kg kaaluvatele inimestele 
Hooldusjuhend: 
Lihtne ja kerge asetada voodisse, sobivad kõikidele vooditüüpidele, samuti puldiga juhitavale 
voodile. Kanga pinda on kerge puhastada ja desinfitseerida med. asutuses olevate 
desinfitseerimisvahenditega, ning vajadusel pesta masinapesus.  
 
 
 
 
 



44..FFuunnkkttssiioonnaaaallnnee  hhoooolldduussvvooooddii  EEccoonnoommiicc  IIII  ((BBuurrmmeeiieerr  SSaakkssaa)),,  kkaannddeevvõõiimmee  118855kkgg,,  
vvooooddiissssee  ssoobbiivvaa  mmaaddrraattssii  mmõõõõttmmeedd  9900xx220000ccmm,,  nneelljjaaffuunnkkttssiioooonniilliinnee  
VVooooddiill  oonn::  
11..NNeelljjaaoossaalliinnee  llaammaammiissppiinndd;;  
22..EElleekkttrriilliinnee  kkõõrrgguussee,,  ppeeaaoossaa  rreegguulleeeerriimmiinnee  kkaahhee  eelleekkttrriimmoooottoorrii  aabbiill;;  
33..EElleekkttrriilliinnee  kkõõrrgguussee  rreegguulleeeerriimmiinnee  4400--8800ccmm  
44..EElleekkttrriilliinnee  sseelljjaaoossaa  rreegguulleeeerriimmiinnee  00--7722°°  
55..JJaallaaoossaa  eelleekkttrriilliinnee  rreegguulleeeerriimmiinnee  00--1111°°  
66..RRaattaasstteell  ppiidduurrdduussssüüsstteeeemm;;  
77..VVooooddii  llaaiiuuss  kkooooss  kküülljjeettuuggeeddeeggaa  110011ccmm;;  
88..VVooooddii  ppiikkkkuuss  nnoorrmmaaaallaasseennddiiss  221122ccmm;;  
99..KKaannddeevvõõiimmee  118855kkgg;;  
KKaaaassaass  oolleevv  lliissaavvaarruussttuuss  oonn::  
11..VVooooddii  rraaaammii  ppeeaappoooolleellee  kkiinnnniittaattaavv  ttõõuussmmiissee  aabbiittuuggii  kkooooss  kkoollmmnnuurrkkssee  ttõõssttmmiissssaannggaaggaa  
22..RReegguulleeeerriittaavvaadd  vvooooddii  kküülljjeettooeedd  ppuuiidduu  iimmiittaattssiioooonniiggaa  
  

  
  
HHiinndd  ttkk    664400..--  EEUURR  kkooooss  2200%%  kkääiibbeemmaakkssuuggaa  
  
  
  
  
HHiinndd  ssiissaallddaabb  ttrraannssppoorrttii  ssiihhttkkoohhttaa  jjaa  vvooooddiittee  ppaaiiggaalldduusstt,,  kkaassuuttaammiissee  õõppeettuusstt..  
TTeelllliimmuussee  ttääiittmmiissee  ttäähhttaaeeggaa  55--1144  ppääeevvaa..  
OOlleenneebb  ttaarrnniijjaa  llaaoosseeiissuusstt..  
AArrvvee  ttaassuummiissee  aaeegg  1144  ppääeevvaa..  
  
 

Lugupidamisega, 
 

 Ligita Haavik 
 Tervise Abi OÜ 
 Ädala 8, 10614 Tallinn 
 56261130, 6 737 813 
 ligita@terviseabi.ee 
 www.terviseabi.ee 


