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MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA VÄLINEET 
 
 
 
Yleiset periaatteet 
 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden 
sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen 
sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä 
annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon 
liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 734/1992 5 §). 
 
Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan 
asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja seurantaa 
kotona, parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä elämän laatua. 
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 3/2014 antoi toimenpide-ehdotuksia terveyskeskusten 
hoitotarvikejakeluun. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi myös selvityksessään (2014:28) kuntien 
hoitotarvikejakelua. Selvityksen mukaan kunnat voivat laatia omia ohjeistuksiaan hoitotarvikkeiden 
jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tarvikemäärää, kuten 
esimerkiksi diabetesta sairastavan henkilön sairauden hoitoon tarvittavia liuskoja. Käypä hoito - 
suosituksissa on esitetty ohjeellisia määriä hoitotarvikkeiden tarpeista. 
 
Asiakkaille voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisenselviytymisen 
kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita. Sairaanhoidon tarvikkeiden jakelun tulee aina perustua 
yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri tai hoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. 
Selvitys asiakkaan hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeesta tehdään Pegasospotilastietojärjestelmään 
tai liitteen 1 mukaiselle lomakkeelle. 
 
Hoitotarvikejakelu aloitetaan, mikäli tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli 3 kk kestävää. 
Tarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Jakelua ja käyttöä seurataan 
yksilökohtaisesti. 
 
Tarvikejakelu ei ole ainoastaan tarvikkeiden jakamista, vaan se edellyttää terveydenhuollon 
ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan 
kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Potilaan tulee tietää ja 
ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee 
tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta 
hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä. 
 
Hoitotarvikejakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita, 
ns. sopimustuotteita. Tampereen kaupungin hankintamenettelyssä noudatetaan julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä, Tampereen kaupungin yleisiä hankintaohjeita, kaupungin toimintaa säätelevää 
muuta lainsäädäntöä sekä kaupungin hallintosääntöä. Keskeisin hankintoja koskeva laki on laki 
julkisista hankinnoista (29.12.2016/1397) eli hankintalaki. 
 
Jakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita. 
Kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta saada jonkun tietyn toimittajan hoitotarvikkeita. Jos hoitava 
taho arvioi asiakkaalla olevan tarve sellaisista hoitotarviketuotteesta, joka ei ole Tampereen kaupungin 
jakeluohjeistuksen mukainen eikä vastaavaa tuotetta löydy hankintasopimustuotteista, on tarve 
perusteltava lääketieteellisesti tai hoidollisesti välttämättömäksi. Tässä tapauksessa hoitava taho 
lähetteen perusteella pyytää hoitotarvikejakelusta vastaavalta ylilääkäriltä erityisluvan tuotteen käyttöön 
määräajaksi. 
 
Hoitotarvikkeet, jotka eivät kuulu ilmaisjakelun piiriin, on asiakkaan itse kustannettava esim. Kelan 



 

hoitotuen avulla. 
 
 
 
Hoitotarvikejakelun yhteystiedot 
 
 
Hoitotarvikejakelu 
Aleksis Kiven katu 18, 33210 Tampere 
p. 03 5657 0003 
keskitetty.hoitotarvikejakelu@tampere.fi 
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JAKELUSSA OLEVAT TUOTTEET 
 
 
 
Avannehoitotarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan avanteen hoidossa tarpeelliset tarvikkeet. Asiakas saa avannehoitajan suosittelemat 
tuotteet, jotka tulee valita ensisijaisesti sopimustuotteista. Tarvittaessa käytettävien tuotteiden tarve on 
perusteltava paperilomakkeella tai Pegasoksessa. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat 
tuotteet asiakas hankkii itse esim. pesuaineet, pyyhkeet, suojakäsineet, perusvoiteet. 
 

 virtsa-avannepussi 1-osainen     4 kpl/viikko 
 virtsa-avannepussi 2-osainen     1 kpl/vuorokausi 
 avannelevy virtsa-avannepussiin     2-4 kpl/viikko 
 suoliavannepussi 1- ja 2-osainen     1-3 kpl/vuorokausi 
 avannelevy suoliavannepussiin     2-4 kpl/viikko 
 tiivisterengas        2-4 kpl/viikko 
 vyö         2-4 kpl/vuosi 
 pasta         1-3 kpl/kuukausi 
 ihonsuojatuotteet       avannehoitajan lähetteellä 
 minipussit ja avannesuojat harrastuksiin ja erikoitilanteisiin tarvittaessa 
 pussin sulkija       tarvittaessa 

 
 
 
Diabetestarvikkeet 
 
 
Diabeteksen seuranta - ja hoitovälineet annetaan asiakkaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. 
Diabeteksen seurannassa tarvittavien liuskojen jakelussa noudatetaan pääsääntöisesti Diabeteksen 
Käypä Hoito - suositusta: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01000.  
Maksutta jaetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet, jotka ovat kaupungin 
sopimustuotteita. Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetes-diagnoosia. Diabetestuotteiden 
määrät ovat enimmäismääriä, jotka voidaan ylittää vain erikseen perustelemalla (esim. muutokset 
lääkehoidossa, näkövamma ja infektiotaudit). 
 
Asiakkaalle annetaan yksi insuliinikynä/insuliinilaji. Matkojen ja mahdollisen kynän rikkoutumisen varalle 
ei anneta ylimääräisiä insuliinikyniä, vaan varalle annetaan kertakäyttöruiskuja. Rikkoutuneen kynän 
palauttaminen hoitotarvikejakeluun on ehtona uudelle kynälle. Tahallisesti rikotun tai hukatun kynän 
tilalle asiakas hankkii itse uuden kynän. Tarvittaessa asiakas voi ostaa lisää tarvikkeita apteekista tai 
Diabetesyhdistyksen toimistosta. 
 
Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetes-diagnoosia hankkii testiliuskat itse. Ihon 
desinfektioaineet eivät kuulu jakeluun. Normaaliin puhtauteen ja ihon hoitoon tarvittavat tuotteet asiakas 
hankkii itse. 
 

 pumpputarvikkeet 
o infuusiosetti       2-4 kpl/viikko 
o insuliinipumpun säiliö     2-3 kpl/viikko 
o asetin, aloituksessa 1 kpl ja rikkoutuneen tilalle uusi 1 kpl kerrallaan 
o kaukosäätimen paristot     tarvittaessa 
o paristotilan suojus      3-4 kpl/vuosi 
o yhdistäjä       3-4 kpl/vuosi 
o kiinnitevyö/klipsi      rikkoutuneen tilalle 
o kotelo, rikkoutuneen tilalle uusi    1 kpl kerrallaan 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01000


 

o sensorit       lähetteen mukaan 
 insuliinikynät        hoitavan tahon lähetteellä 
 insuliinikynien neulat      pistoskertojen mukaan 
 insuliiniruisku kertakäyttöinen, kynän rikkoutumisen varalle tarvittaessa 

(annosta pistettäessä on huomioitava insuliinivahvuus) 
 pistolaite/lansettikynä      tarvittaessa 
 verilansetti pistolaitteeseen      tarvittaessa 
 plasmanglukoosin mittarit 

o muu hankintasopimuksen ulkopuolella oleva mittari tarvittaessa 
(esim. insuliinipumppupotilaat) 

o kudossokerin jatkuva seuranta eli sensorointi  hoitavan tahon lähetteellä 
 plasmanglukoosin mittausliuskat 

o tyypin 1 diabetes      36-56 kpl/viikko 
o tehostettu insuliinihoito tyypin 2 diabeteksessa  36-56 kpl/viikko 
o tyypin 2 diabetes, insuliinihoito    10-21 kpl/viikko 
o tyypin 2 diabetes      0-10 kpl/viikko 
o raskausdiabetes      neuvolan ja Tays:n ohjeella 
o poikkeustilanteissa perustelujen mukaan   tarvittaessa 

(esim. ruokavaliohoito) 
 verestä ketoaineiden mittausliuskat     tarvittaessa 
 virtsan sokerin ja ketoaineiden testiliuskat    tarvittaessa 

 
 
 
Dialyysitarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan tarvikkeet dialyysihoidon toteuttamiseen kotona. Tuotteet ovat steriilisti pakattuja. 

 
 letkusetti        tarvittaessa 
 haaraletkusto       tarvittaessa 
 jatkoletku (happiletkua)      tarvittaessa 
 liittimet, eri mallit       tarvittaessa 
 yhdistäjät        tarvittaessa 
 korkki         tarvittaessa 
 desinfektiokorkki       tarvittaessa 
 suojakorkki        tarvittaessa 
 suojakuori        tarvittaessa 
 teippi         tarvittaessa 

 
 
 
 
Hapen annon ja hengityksen tarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan ne tarvikkeet, joilla toteutetaan hengitystä ja hapetusta tukevaa hoitoa kotona 
happirikastimen tai muun lisähapen avulla. Hatanpään uniyksikössä hoidossa olevat CPAP-potilaat 
saavat toimenpide- ja konsultaatioyksiköstä kerran vuodessa uuden hoitomaskin, ilmaletkun sekä 
suodattimia. 
 

 happiviikset ja maskit      tarvittaessa 
 happiletku        tarvittaessa 
 yhdistäjät        tarvittaessa 
 happiletku kupla, metreittäin     10-15 m/3 kk 
 kostutuspullo        tarvittaessa 

 
 



 

 
Haavanhoitotuotteet 
 
 
Maksutta jaetaan haavanhoitoon imevät ja kiinnittävät tehdaspuhtaat tarvikkeet 
 

 haavatyyny tehdaspuhdas, eri koot     tarvittaessa 
 harsotaitos tehdaspuhdas, eri koot     tarvittaessa 
 pumpulitikut        tarvittaessa 
 harsoside elastinen, eri leveydet     tarvittaessa 
 putkiside, eri leveydet ja materiaalit     tarvittaessa 
 teippi         tarvittaessa 
 haavakalvo tehdaspuhdas, rullassa    tarvittaessa 
 kevennyshuopa       tarvittaessa 

 
Hoitavat haavanhoitotarvikkeet. 
 
Haavanhoitotarvikkeissa on 3 kk omavastuuaika, uusiutuvissa haavoissa omavastuuaika vain kerran. 
 
Ilman omavastuuaikaa hoidetaan 

 valtimo ja laskimoperäinen haava mm. säärihaava 
 neuropaattinen diabeettinen jalkahaava 
 reumaattinen haava 
 haavautuva ihotulehdus(erysipelas, pyoderma gangrenosum, necrobiosis lipoidica) 
 syöpähoidon aiheuttamat ihokomplikaatiot 
 2-3 asteen, yli kämmenen laajuiset palovammat (pinta-ala yli 1%) 

 
Haavanhoitotuotteita annetaan lähetteen ja hoitosuunnitelman mukaan johon on kirjattava hoidon 
toteutus ja seuranta 1-3 kk välein sekä haavan hoidosta vastuussa oleva lääkäri tai hoitaja 
 
Annettavat tuotteet ovat sopimustuotteita ja enimmäismäärä on 1kk tarve 

 
 
 
Imujen tarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan kotona liman imemiseen kuuluvat tarvikkeet 
 

 imukatetri, eri koot       tarvittaessa 
 imuletku metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen)  tarvittaessa 
 vinyylikäsineet imemiseen      tarvittaessa 
 puuvanua        tarvittaessa 

 
 
 
Trakeostomiatarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan tarvikkeet henkitorven avanteen hoitamiseen. Normaaliin hygieniaan ja 
perushoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse. 
 

 trakeostomiakanyyli, eri mallit ja koot    tarvittaessa 
 trakeostomiakanyylin nauha, tehdasvalmisteinen tai Tubinette tarvittaessa 
 bakteerisuodattimet ja kosteuslämmönvaihtimet   tarvittaessa 



 

 puhdistusharja       tarvittaessa 
 Provox-tuotteet       tarvittaessa 
 tehdaspuhtaat taitokset      tarvittaessa 
 haavalevy trakeostomia Metalline     tarvittaessa 
 suojakäsineet       tarvittaessa 
 puuvanua ja pumpulipuikot      tarvittaessa 
 pulssioksimetrin anturit      tarvittaessa 

 
 
 
Lääkeannostelun tarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei saa apteekista 
lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavien lääkkeiden annosteluun saa välineet 
ensisijaisesti apteekista. 
 

 ruiskut ja neulat 
o lääkkeen antoon ja katetrien ja letkujen huuhteluun tarvittaessa 

 lääkkeenottokanyyli toistuvaan lääkkeen ottoon ampullista 1 kpl/vuorokausi 
 lääkesumutin suukappaleella     tarvittaessa 
 lääkesumutin maskilla, lasten     tarvittaessa 
 lääkesumuttimien suodattimet (laitekohtaisia)   tarvittaessa 
 immunoglobuliinipumpun tarvikkeet    tarvittaessa 
 kipupumpun tarvikkeet      tarvittaessa 
 ruiskupumpun tarvikkeet      tarvittaessa 
 nesteensiirtolaite       tarvittaessa 
 3-tiehana        tarvittaessa 
 steriilit taitokset kanyylin/katetrin juureen ja puhdistukseen tarvittaessa 
 steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen    tarvittaessa 

 
 
 
Ravitsemuksen tarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet, kun asiakas ei pysty syömään 
riittävästi suun kautta. Tarvikkeet jaetaan potilaalle asennetun ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. 
Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuotteisiin. Hygieniaan ja perushoitoon kuluvat tuotteet asiakas 
ostaa itse. 
 

 peg-syöttönapit, eri merkit ja koot     tarvittaessa 
 gastrostomialetkut, eri merkit ja koot    tarvittaessa 
 ruokintayhdistäjät       tarvittaessa 
 ravinnonsiirtolaitteet ja ravinnonsiirtolaitteet pumppukäytössä tarvittaessa 
 ravinnonsiirtosäiliöt       tarvittaessa 
 ruiskut        tarvittaessa 
 tehdaspuhtaat taitokset ja pumpulitikut    tarvittaessa 
 Nutrisafe 2 -tuotteet lapsille, joilla nenämahaletku   tarvittaessa 

 
 
  



 

Katetrit 
 
 
3kk tarvetta vastaava määrä virtsakatetreja jaetaan maksutta kotiinkuljetuksena asiakkaille, jotka 
katetroivat itse tai joiden katetroinnin suorittaa omainen tai avustaja. Kotiinkuljetus koske vain 
sopimustoimittajien tuotteita. Erikoiskatetreja jaetaan käytettäväksi poikkeustilanteissa kodin 
ulkopuolella esim. matkoilla noin yhden kuukauden tarve vuodessa. Suojakäsineet eivät kuulu 
katetreiden jakeluun. 
 

 kertakatetri hoitavan tahon lähetteellä    tarpeen mukaan 
 matkakatetrit        1 kk tarve/vuosi 
 kestokatetri silikoni       1 kpl/kuukausi 

 
 
 
Virtsanohjaimet 
 
 
Maksutta jaetaan virtsanohjain (urinaalikondomi) miehille, joille se on valittu virtsainkontinenssin 
hoidoksi. Normaaliin puhtauteen ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse. Suojakäsineet 
eivät kuulu virtsanohjainten jakeluun. 
 

 virtsanohjain asettimella, synteettinen itsekiinnittyvä, eri koot 1 kpl/vuorokausi 
 virtsanohjain, silikoninen itsekiinnittyvä, eri koot   1 kpl/vuorokausi 
 kiinnitysnauha, eri materiaaleja ja kokoja    tarvittaessa 

(kiinnityksen varmistamiseen) 
 
 
 
Virtsapussit 
 
 
Maksutta jaetaan virtsapussit asiakkaille, joilla on ulkoinen virtsanohjain (urinaalikondoomi), kestokatetri 
tai rakkopunktiokatetri. 
 

 virtsapussi 2 litraa, letku 110 cm, yksittäispakattu   1 kpl/viikko 
(sopii yöpussiksi) 

 virtsapussi, raajapussi, yöpussiliitäntä    2-3 kpl/viikko 
 raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauha pari   tarvittaessa 
 virtsapussi 1,5 litraa, suljettu, kertakäyttöinen   1 kpl/vuorokausi 
 letkun sulkija        1-2 kpl/vuosi 
 katetrin korkki, steriili      tarvittaessa 
 katetriventtiili        tarvittaessa 

 
 
 
Vaipat 
 
 
Maksutta jaetaan keskivaikean ja vaikean virtsa- ja ulosteinkontinenssin hoitoon sopimustuotteena 
olevia vaippoja. 
 
Lievä inkontinenssi: Virtsa karkaa harvoin tai ponnisteltaessa (asiakas hankkii itse vaipat) 
Keskivaikea:  Virtsa karkaa usein, määrä on n. 1,5dl virtsaa kerralla 
Vaikea:  Virtsa karkaa jo levossa 



 

 
Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla. 
Kotiinkuljetus koskee sopimustuotteita. Jos asiakas tarvitsee yhden vaipan vuorokaudessa 
(poikkeuksena Tena Lady Extra tai Tena Men Level 2 kaksi vaippaa), hän ostaa ne itse. Samoin yli 
5 vaipan tarpeen potilas kustantaa itse Tippasuojat (paitsi alla olevat) ja pikkuvaipat eivät kuulu jakeluun. 
Tena Pants- inkohousut on tarkoitettu itsenäisesti asuville omatoimisuuden ja itsenäiseen WC:ssä 
käynnin tukemiseen. Suojakäsineet eivät kuulu vaippojen jakeluun. Normaaliin hygieniaan ja 
perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse. 
 

 Tena Lady Extra ja Tena Men Level 2 tippasuojat   3-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Men Level 3 tippasuojat     2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Lady Extra Plus, Super, Maxi ja Maxi Night tippasuojat 2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Comfort muotovaipat      2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Flex vyövaipat       2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Slip teippivaipat      2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Maxi suorakaidevaipat     2-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Pants Normal, Plus, Super ja Maxi inkohousut  2-5 kpl/vuorokausi 
 Libero teippi- ja housuvaipat     1-5 kpl/vuorokausi 
 Tena Fix hygieniahousut      5 kpl/3 kk 

 
Lapsille, jotka ovat yli 3-vuotiaita ja joilla on virtsa- ja/tai ulosteenpidätyskyvyttömyyttä aiheuttava kehi-
tysviivästymä, kehitysvamma tai muu vakava sairaus, annetaan erikoislääkärin diagnoosiin perustuen 
yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti vaippoja. Yökastelijat (fysiologinen kastelu) eivät ole oikeu-
tettuja vaippojen ilmaisjakeluun. 

 
 
 
Suolen toiminnan tarvikkeet 
 
 
Maksutta jaetaan suolen toimintaan liittyvät sopimustuotteet. Suojakäsineitä annetaan henkilökohtaisen 
avustajan ja omaisen tarpeisiin, ei kotihoidon tai yksityisen palveluntuottajan henkilökunnalle. Normaaliin 
hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse. 
 

 ileostomiakatetri       tarvittaessa 
 rektaaliputki, eri koot      tarvittaessa 
 suolihuuhtelun tarvikkeet      tarvittaessa 
 suolihuuhtelun korkki      tarvittaessa 
 anaalitamponi       tarvittaessa 

  



 

JAKELUTUOTTEISIIN KUULUMATTOMAT TARVIKKEET 
 
 
 
Maksutta jaettaviin hoitotarvikkeisiin kuuluvat vain ko. ryhmän kohdalla mainitut tuotteet. Niihin eivät 
kuulu esimerkiksi: 
 

 kaarimaljat 
 mehupilli 
 pesukintaat 
 ruoka- ja nenäliinat 
 juomamukit 
 atulat 
 suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomian hoito) 
 pumpulikäsineet 
 virtsapullo 
 selluloosavanu (poikkeuksena trakeostomiapotilaat ja limaimut) 
 saniteettivaipat eli kroonikkovaipat 
 poikkilakanat ja vuoteen suojamuovit 
 steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito) 
 pikasiteet, laastarit 
 lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat 
 ihon ja käsien desinfiointiaineet 
 pesuvoide ja -pyyhe 
 avannepussien hajunpoistajat 
 tippasuojat ja pikkuvaipat (poikkeuksena katso sivu 9) 
 plasmansokerin mittausliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetes-diagnoosia) 

 
Poikkeamat jakeluohjeessa oleviin tuotteisiin ovat mahdollisia asiakkaan hoitosuunnitelmaan perustuen.  
Erityistapauksissa, jolloin jakeluohjeesta poiketaan, otetaan yhteyttä Hoitotarvikejakeluun.  
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