
 
 

  

 

 

VIRTSARAKON JA SUOLENTOIMINNAN ILTA 

 
Coloplast Oy järjestää yhteistyössä Lounais-Suomen neuroyhdistyksen kanssa 
maksuttoman rakon ja suolentoiminnan-illan Turun Caribiassa keskiviikkona 
18.11.2015 klo 17.00. Tilaisuudessa esitellään mm. huomaamattomat toistokatetrit 
miehille ja naisille sekä tuotteita ennustettavaan suolen hallintaan. 
 
Luennoitsijoina Uroterapeutti ja sairaanhoitaja Eeva-Maija Saaranto (Maskun neurologinen kuntoutuskeskus) 

ja inkohoitaja Marja-Liisa Mulo- Rantanen  (TYKS) sekä radioäänenä tunnettu  Markku Heikkilä. 
 
Aika  Keskiviikkona 18.11.2015 klo 17.00-20.30 
 

Paikka   Sokos hotel Caribia, Kongressikuja 1, 20540 TURKU 
 
Ohjelma 
17.00  Neuroyhdistyksen tervehdys sekä  
    tarjolla pieni suolainen iltapala, kahvi/tee 
17.30 Coloplastin toistokatetrit ja Peristeen suolihuuhtelu,     

tuotespesialisti Minna Anttila 
18.00 Neurogeenisen rakon ongelmat ja ratkaisukeinoja ongelmiin, 

Uroterapeutti, sh, seksuaalineuvoja Eeva-Maija Saaranto  
 (Maskun neurologinen kuntoutuskeskus) 

18.30 Suolentoiminnan ongelmat ja apukeinot, Inkohoitaja                                             
Marja-Liisa Mulo-Rantanen (TYKS) 

19.00  Tauko ja tutustumista Coloplastin kontinenssituotteisiin 
19.30  Markku Heikkilä 
20.30   Tilaisuus päättyy   
 

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuessanne 11.11.2015 mennessä 
Coloplastille p. 043-2110324 tai sähköpostilla ilmoittautumiset@coloplast.com ilmoitattehan 
yhteystietojenne lisäksi myös mahdollisen erikoisruokavalionne. 
 

Tilaisuus on tarkoitettu toistokatetroiville sekä rakon ja suolen toiminnanhäiriöistä kärsiville henkilöille ja heidän  

henkilökohtaiselle avustajalleen. (Paikkoja on rajallisesti) 

 

Tervetuloa! 
 

Coloplast Oy  
                        
 

 

KUTSU 
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HOTELLIN TARJOAMIA ETUJA ILTAAN OSALLISTUVILLE : 

 

 BREAK SOKOS HOTEL CARIBIA 
TARJOAA 18.11.2015 TILAISUUTEEMME OSALLISTUVILLE: 

 
Edut vain koulutukseen osallistuville ja ennakkoon varanneille, mikäli haluat käyttää jonkun  
alla olevista eduista ilmoitathan siitä myös Coloplastille ilmoittautumisen yhteydessä. 
Edut voimassa 18.11.2015. 
Varaukset/saatavuus tiedustelut ja maksut allaolevien ohjeiden mukaan suoraan hotellille. 
 
Kylpyläkäynti  Kokousvieraillemme, jotka eivät majoitu tarjoamme 

kylpylän ko. päivänä  
10€ / hlö. Huom! Varaattehan kylpyläkäyntiä varten 
mukaan omat pyyheliinat sekä uima-asut. 

 
Hemmotteluhoitoja    Tarjoamme hemmotteluhoidot kokousvieraille 
    ko. päivänä  -10%.                                                
 Varaukset myyntipalvelustamme.Varauksen yhteydessä   
 mainittava ”kokousetu”. 
 
Majoitus            Yhden hengen Standard huone (18 m2)      115  €/ huone/vrk 

                                                 Kahden hengen Standard huone (18 m2)   140 €/ huone/vrk 
                                                 Kolmen hengen Standard huone (18 m2)   160 €/ huone/vrk (1 lisävuode) 

     
  
Huoneet käytössänne saapumispäivänä klo 15.00 alkaen. Luovutus lähtöpäivänä viimeistään 
klo 12.00. Huonehinnat sisältävät hotelliaamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. 
 
             MYYNTIPALVELU 
                                                                Break Sokos Hotel Caribia 
                                                                Tel. +358 (0) 20 1234 602 
                                                 
 
 

Pysäköinti 
 
Break Sokos Hotel Caribian pihalla on runsaasti pysäköintitilaa. Pysäköinti on 
maksullinen. Coloplast Oy maksaa pysäköinnin ennakkoon pysäköinnin tarpeen 
ilmoittaneille koulutukseen osallistujille. Ilmoitattehan tarvittavan parkkilipun 
tarpeen ilmoittautumisen yhteydessä, tai viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta 

Coloplastille p. 043-2110324 . 
 

 
 


