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®

Produkt beskrivelse

Egenskaber/Fordele

Den trykreducerende lejringspude

Produktnavn Pudestørrelse Pakning Varenummer HMI nummer

all up® Wing 43 x 10 x 83 cm 6 stk 72006 84490

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, 
uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig. 

Puden er designet til fodenden af sengen og har 
en bredde som tillader stor bevægelsesfrihed til 
ben og fødder. Puden har 2 vinger som gør det 
muligt at �ksere den til madrassen. Længden af 
puden giver en god støtte op under knæene og 
højden giver a�astning for hælen mod underlaget.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer 
all up®  hudens mikrocirkulation, hvilket 
medvirker til optimering af kredsløbet.

Puderne er velegnede til effektiv forebygelse og 
behandling af trykskader på de mest udsatte 
steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, 
ryg m.m.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal 
lejringspude, når den sengeliggende har behov 
for et komfortabelt og trykreducerende 
underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven  folie, 
hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, 
varmetransporterende , blød, behagelig og 
elastisk.

Designet til forebygelse og behandling af 
trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. 
hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det 
samme produkt kan anvendes i forskellige 
a�astningssituationer, så tryksårsforebyggelse 
og behandling udføres optimalt.

En-patient-brug sikrer høj hygiejne.

Enkel håndtering. all up® pustes op før brug og 
justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.

God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende 
og varmetransporterende materiale.

Produkterne over�ødiggør håndtering i et 
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.

Leveres i ren, forseglet �ad forpakning inkl. 
oppustningsdevice.

Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test 
for irritation og overfølsomhed.

heel up® & all up® Pat. Pending.  Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.
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all up® er Levabo®s  nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer 
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.


