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SAFE Med anti-decubitus siddepuder  
i trykfordelende SAFE ViscoPore visko-elastisk skum,  
der former sig efter brugeren og forlænger tiden for 
den enkelte i siddende stilling. 
SAFE Med anti-decubitus siddepuder er  
specielt designet til trykfordeling og trykaflastning til 
forebyggelse af tryksår—til heling af tryksår, samt til 
lindring af forskellige lidelser, og for at reducere smer-
ter for personer med forskellige problematikker. 
 
Brugervægt dækkes op til 180 kg 
 

Materiale:  
SAFE ViscoPore 100% visko-elastisk skum: 
Vægtfylde Gul      SAFE ViscoPore 57 kg/m3 
Vægtfylde Rosa    SAFE ViscoPore 60 kg/m3 
Vægtfylde Grå      SAFE ViscoPore 65 kg/m3 
Vægtfylde Vanilje SAFE ViscoPore 100 kg/m3 
Eksempel på Vægt Siddepuder:    
40 x 40 x 6 cm = 0,50 kg 
45 x 45 x 6 cm = 0,65 kg 
50 x 45 x 6 cm = 0,8 kg 
Comfor  Inkontinensbetræk i sort farve er åndbart 
og strækbart, fås med dækket lynlås på to sider, anti-
slip bagside i grå og med praktisk håndtag - eller be-
træk med åben bagside. 
Soft-Cell Inkontinensbetræk har hudvenlig overflade 
som SILKE, men absorberer mere fugt end bomuld, 
fås som heldækkende eller med åben bagside. 

HMI numre på SAFE Med siddepuder:  
Flere bredder der dækker området  
fra 40-50 cm 
Flere dybder der dækker området  
fra 40-50 cm 
 
Rengøringsmetoder: 
SAFE Med siddepuder kan maskinvaskes ved op til 
95˚C og tørre-tumbles ved høj varme. 
Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95˚C og 
tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkohol-
opløsning må anvendes ved aftørring. 
Soft-Cell betræk kan maskinvaskes ved 60 grader og 
tørre-tumbles ved svag varme. 
Brandtest: 
Siddepuder opfylder EN 1021-1 og 2  
Comfor PUR Betræk opfylder BS 7175: Crib 5 
Soft-Cell opfylder EN 597-1 & ISO 12952-1:2011 
 
Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skade-
lige gasser. 
Afbrændes på en normal affaldsplads med hushold-
ningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid 
og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller 
mennesker. 

Opbevaring: Liggende plan  
Produktionsland: Schweiz & Danmark 

SAFE Med Siddepuder: 
Materiale i 100% SAFE ViscoPore:  
Viskoelastisk temperaturfølsom skum 

 

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort 

Undervægt op til 55  kg Op til  125 kg 
 

Halebensproblem 

Til Kørestol 
buet bund 

Holder personen 
tilbage i stolen 

Op til 125 kg 

Op til 110 kg Op til 125 kg 

Overvægt 
op til 180 kg 
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SAFE Med siddepuder vælges efter brugervægt / med brugervægt op til 180 kg 
Materiale: SAFE ViscoPore visko-elastisk temperatur følsom trykfordelende skum. 
 
Forebyggelse af tryksår i forhold til BRADEN skalaen 
Lav risiko: Score     15-18  
Middel risiko: Score     13-14 
Høj risiko: Score     10-12   
 
Personer med tryksår 
Stadie 0 
Stadie 1 
Stadie 2 
Stadie 3 
 
GODE RÅD i siddende stilling - Når du sidder i stol eller kørestol. 
Når du sidder, må du sidde på en pude som passer til din vægt, former sig og fordeler trykket.  
Samtidig er det vigtigt med en god holdning og eventuelt at supplere med en lændestøtte. 
En god holdning tillader at du bevæger dig lettere for at undgå friktion og forskydningskræfter. 
Nem og rigtig bevægelse er vigtig for at forebygge trykmærker og tryksår. 
Ryglænet på stolen må være i orden. 
Sørg for at siddestillingen er korrekt. 
Husk at presse op i stolen. 
Kan du bruge armene, pres op 15 sekunder hvert 15. minut. 
Kan du ikke presse dig op med armene, må du få nogen til at hjælpe dig med at skifte stilling. F.eks. Ved at 
læne dig forover, læne dig bagover, til siden eller lægge benene skiftevis over kors. 
Undgå for stramt tøj og folder på tøjet. Bruger du jeans, må du være opmærksom på at de ofte har tykke bag-
lommer. Fjern dem hvis det er tilfældet. Det er vigtigt at siddepudebetræk er strækbart og åndbart, for at undgå 
fugt.  
Rengøringsvejledning: 
SAFE Med Siddepuder  kan maskinvaskes og tørretumbles 
 
Comfor Inkontinensbetræk kan maskinvaskes og tørretumbles 
Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.   
 
Soft-Cell kan maskinvaskes og tørretumbles   

SAFE Med Siddepuder 
Materiale i 100% SAFE ViscoPore:  
Vskoelastisk temperaturfølsom skum 

 

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort 
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      NAVN:               SCORESKEMA med brug af BRADEN Person nr.: 

Højde: 
Vægt: 
BMI: 

 
Eller→ 

Undervægt: Normalvægt: Overvægt: 

            Dato:              Dato:                    Dato:                       Dato:                      Dato: 
            Initialer:              Initialer:                  Initialer:                  Initialer:                 Initialer: 

Sensorisk Perception: 
Helt begrænset 
Meget begrænset 
Lidt begrænset 
Ingen svækkelse 

 
1 
2 
3 
4 

     

Fugt: 
Konstant fugt 
Meget fugt 
Lejlighedsvis fugt 
Sjælden fugt 

 
1 
2 
3 
4 

     

Aktivitet: 
Bundet til sengen 
Bundet til en stol 
Går en gang i mellem 
Går hyppigt 

 
1 
2 
3 
4 

     

Mobilitet: 
Helt immobil 
Meget begrænset 
Let begrænset 
Ingen begrænsning 

 
1 
2 
3 
4 

     

Ernæring: 
Meget dårlig 
Sandsynligvis utilstrækkelig 
Tilstrækkelig 
Udmærket 

 
1 
2 
3 
4 

     

Gnidning og forskydning 
Problem 
Potentielt problem 
Ikke noget iagttageligt problem 

 
1 
2 
3 

     

Sammenlagt score:      
Ryk til næste risiko niveau! 
Hvis yderligere risikofaktorer 
er gældende som: 
Høj alder 
Feber 
Lille indtagelse af protein 
Diastolisk blodtryk under 60 
Hemodynamisk ustabilitet 

Sæt 
Kryds: 
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Næste risiko niveau:      
 
q Lav risiko:  Score     15-18  SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI 
q Moderat risiko: Score     13-14  SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI 
q Høj risiko:  Score     10-12  SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI 
q Ekstra høj risiko: Score                        ≤9  SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI 
 
Personens Vægt/BMI afgør siddepude valg: 
Vægt max  55 kg /BMI < 20     Undervægt  SAFE Med siddepude – nr. 104YP, Gul/Rosa 
Vægt op til 80 kg/ BMI op til 25     Normal vægt  SAFE Med siddepude – nr. 105P, Rosa 
Vægt op til 125 kg /BMI op til 33    Normal-Overvægt SAFE Med siddepude – nr. 104, Rosa/Grå 
Vægt op til 150 kg/BMI op til 35     Meget Overvægt SAFE Med siddepude – nr. 105G, Grå 
Vægt op til 180 kg /BMI op til 40    Svær overvægt SAFE Med siddepude – nr. 105YG, Gul/Grå 
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