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Hälskydd
Svenko hälskydd
Hälskydd fylld med silikoniserade polyesterhålfibrer för att
minimera risken för skjuv och friktion.
Används i trycksårsförebyggande syfte.
Leverantör Arjo Scandinavia AB www.arjohuntleigh.se
Art nr

10477

Gelbodies Häl- och ankelskydd
Tryckavlastande skydd för häl, hälsena och anklar.
Skydden är tillverkade av polyester och silikon.
Mät omkretsen över vristen runt hälen.
Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större.
Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se
Art nr
26875
26794
26795

Storlek
S 20-25cm
M 25-30cm
L 30-36cm

AireRx Protect
Utgående artikel, kan förskrivas om lagersaldo finns.
Strumpor med friktions- & skjuvningsprevention.
Tryckfördelande skum under foten, hälen och på sidorna
vid anklarna. Brukaren bör ej gå med AireRx Protect på sig
då risk för halka och fall föreligger.
Mät största omkretsen när produkten ska användas.
Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större.
Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se
Art nr
39572
39573
39574
39575
39576
39577

Storlek
S vä 20-25 cm
S hö 20-25 cm
M vä 25-30 cm
M hö 25-30 cm
L vä 30-36 cm
L hö 30-36 cm
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Häldyna Roho
Utgående artikel
Artikeln utgått hos leverantör, kan förskrivas om
lagersaldo finns.
Häldynan motverkar trycksår på hälarna.
Kan även användas på armbågen.
Leverantör Permobil AB www.permobil.se
Artnr 35309

Hälskydd Molly
För positionering, förebyggande av trycksår och som
ett hjälpmedel för att avlasta trycksår på hälar. Ger
möjlighet att fritt röra benet och göra lägesändringar
Tillverkad av trögskum, vilket gör att det tar cirka 15-20
minuter innan skummet har anpassat sig till tyngden
och det går att avgöra om det är rätt storlek.
För val av storlek mäts benlängden, d.v.s från främre
höftbenskammen till inre malleolen. Avstånd mellan häl
och underlag ska vara cirka 2 cm.
Vätsketätt överdrag.
Leverantör Care of Sweden AB www.careofsweden.se
Art nr
45150
44785
45151

Storlek
Small: benlängd mellan 78 - 85 cm
Medium: benlängd 86-94,5 cm
Large: benlängd 102-103 cm
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Maxxcare Heal Pro Evolution
Hälavlastaren består av ett lågfriktionsmaterial och ett
mjukt material på insidan. 4 luftceller inslutna i hälavlastaren. Kan användas i liggande, sittande och vid
förflyttning kortare sträckor, till exempel förflyttning från
säng till toalett.
Tvättas i maskin 60 grader.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Art nr
45158
45156
45157

Storlek = Vristdimension
Small
mindre än 38cm
Standard mindre än 43cm
X-Large större än 43cm

Armbågsskydd
Gelbodies Armbågsskydd
Tryckavlastande skydd för häl och armbåge. Skydden
är tillverkade av polyester och silikon.
Mät omkretsen över vristen eller armbågen på det
kraftigaste stället. Hamnar storleken mellan två
storlekar, välj den större.
Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se
Art nr
24044
23208
24045
24046

Storlek
S 20-25 cm
M 25-30 cm
L 30-36 cm
XL 36-41 cm
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Hjälm
Toppen77
Tyghjälm, hakspännet finns i två utföranden, ej
självutlösande och självutlösande.
Skyddsegenskaper
Barn:
Vid låga fallhöjder, som det handlar om när ett barn
ramlar, ger hjälmen ett gott skydd mot hjärnskakning
vid fall mot plant golv. Dock ger den inte, som t.ex.
cykelhjälmar, skydd vid fall mot spetsiga kanter och
föremål, som t.ex om huvudet ramlar mot en tröskel.
Vuxen:
När det handlar om en vuxen person som bär hjälmen
måste man vara medveten om betydelsen av såväl
huvudets vikt som fallhöjden, då det är här är fråga om
fallhöjder, som är mycket större än en meter.
Dessutom är huvudets vikt större än ett barns. Den
påverkan som huvudet utsätts för vid ett fall är
BETYDLIGT STÖRRE!
Om patienten kan ramla ” när och var som helst” med
risk för hjärnskakning så är det bara en cykelhjälm eller
motsvarande som ger tillräckligt skydd.
Leverantör Minicrosser www.minicrosser.se
Hjälm finns för huvudomfång 42 cm – 62 cm.
Lämplig storlek är huvudomfång ökat med 1 cm.
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Höftskyddsbyxa
Höftskydd SafeHip AirX Unisex
SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre
personer.
Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se
Måttagning, cm över höften på bredaste stället
Art nr
31065
31068
31066

Storlek
XS
M
XL

Höftmått
65-85
90-110
110-140

Art nr
31067
31069
32223

Storlek
S
L
XXL

Höftmått
75-95
100-120
120-150

Höftskydd SafeHip AirX Open
SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre
personer.
Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se
Måttagning, cm över höften på bredaste stället
Art nr Storlek Höftmått
31070
XS
65-85
31073
M
90-110
31071
XL
110-140

Art nr Storlek Höftmått
31072
S
75-95
31074
L
100-120
38047
XXL 120-150
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Höftskydd SafeHip AirX (Men) Herr
SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre
personer.
Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se
Måttagning, cm över höften på bredaste stället
Art nr
38894
33065
33064
32836
38895
38896

Storlek
XS
S
M
L
XL
XXL

Höftmått
65-85
75-95
90-110
100-120
110-140
120-150

Höftskydd SafeHip Active Unisex
SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre
personer.
Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se
Måttagning, cm över höften på bredaste stället
Art nr
30182
30552
30186
30041
38897

Storlek
S
M
L
XL
XXL

Höftmått
85-95
92-105
105-115
115-125
125-140
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Tryckavlastningskudde
Care Vave avlastningskudde öra
Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter
ansiktets form och stödjer från hakspetsen över kind
och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål
format som ett öra i kombination med kuddens
fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning.
Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla
i sängen och som riskerar att få trycksår elller som
redan har sår.
Leverantör Togemo AB www.togemo.se
Art nr
35067
37608

Storlek
kudde 30x30 cm
överdrag
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