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Navn Str. i cm. Vare nr. Anvendelse Om puden Tryk mønster

Heel Up -
Short

18 x 32 x 25 70001
Hæla� aster til mobile og siddende 

brugere, typisk kørestol. Kan 
anvendes til både forebyggelse samt 

afhjælpning af tryksår.

Heel Up -
Medium

18 x 39 x 25 70007

Hæla� aster til  både forebyggelse 
og afhjælpning af tryksår. Typisk for 
brugere med korte ben. Mest an-

vendelig til sengeliggende. Yder god 
støtte af forfoden minimerer risikoen 

for dropfod.

Heel up - 
Long

18 x 48 x 25 70002
Hæla� aster til  både forebyggelse og 

afhjælpning af tryksår.  Mest anvendelig 
til sengeliggende. Yder god støtte af 

forfoden minimerer risikoen for dropfod. 

Heel up - 
Max

18 x 50 x 30 70018

Hæla� aster til  både forebyggelse og 
afhjælpning af tryksår.  Mest anvendelig 
til sengeliggende. Anvendes til brugere 

med en lang fod. Har et ekstra luftkammer 
under foden, der yder optimal støtte af 

forfod.

Heel up -
FIX Medium

18 x 39 x 25 70073

Hæla� aster til både profylakse og 
dekubitusbehandling. Til sengeliggen-
de patienter der ligger uroligt i sengen.

Den stabiliserende luftcelle og det 
faste bånd holder hælen fast.

Heel up -
FIX Long

18 x 48 x 25 70079

Hæla� aster til både profylakse og 
dekubitusbehandling. Til sengeliggen-
de patienter der ligger uroligt i sengen.

Den stabiliserende luftcelle og det 
faste bånd holder hælen fast.

care

Kids -
Medium 
15 cm fod

15 cm 70038

Hæla� aster til  både forebyggelse og 
afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere 
med korte ben. Mest anvendelig til sen-
geliggende. Yder god støtte af forfoden 

minimerer risikoen for dropfod.

Kids -
Long
15 cm fod

15 cm 70045

Hæla� aster til  både forebyggelse og 
afhjælpning af tryksår.  Mest anvendelig 

til sengeliggende. Yder god støtte af 
forfoden minimerer risikoen for dropfod.

Kids -
Medium 
20 cm fod

20 cm 70039

Hæla� aster til  både forebyggelse og 
afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere 
med korte ben. Mest anvendelig til sen-
geliggende. Yder god støtte af forfoden 

minimerer risikoen for dropfod.

Kids -
Long
20 cm fod

20 cm 70046

Hæla� aster til  både forebyggelse og 
afhjælpning af tryksår.  Mest anvendelig 

til sengeliggende. Yder god støtte af 
forfoden minimerer risikoen for dropfod.

Tryka� astning af hæle
Forebyggelse og behandling, kategori 1-4

Heel Up® størrelsesguide
Produkt Nr. Størrelse

(længde af underben) Typisk anvendelse:

Heel Up® Short 70001 32 cm Stor teenager/lille voksen
Heel Up® Medium 70007 39 cm Alm. voksen
Heel Up® Long 70003 48 cm Stor voksen
Heel Up® FIX Medium* 70073 39 cm Alm. voksen
Heel Up® FIX Long* 70079 48 cm Stor voksen
Heel Up® Max 70018 50 cm Større/bariatisk voksen (større fod)

* De almindelige Heel up, Short, 
Medium, Long og Max er ofte til 
patienter som er imobile.

De nye Heel up, Medium FIX og 
FIX Long er ofte til patienter som 
er mobile/aktive/ urolige i sengen.
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Heel Up® har nogle vigtige egenskaber 
som giver en række fordele

Tryka� astning på mindre end 60 sekunder..

Beskytter 
hælen

Beskytter 
malleoler

A� aster 
akilles

Forebygger
dropfod

A� edning af 
varme

Letvægt

A� edning af fugt

Det ydre lag af nonwoven � lt a� eder 
meget effektivt fugt og varme væk 
fra huden og sikrer, at huden ikke 
klæber til puden.
Den kan aftørres med en fugtig 
klud, alkohol eller andet egnet 
desinfektionsmiddel.

Der er åbent til hælen og gjort 
plads til malleolerne for at sikre fuld 
a� astning.

Der er gjort plads til akillessenen 
imellem de to bærende celler. 
Cellerne er affasede så læg 
og knæ ikke belastes unødigt. 

Sålen på hæla� asteren og luften 
under foden understøtter forfoden 
og forebygger dropfod.

 Fold Heel Up® ud og indsæt pump-
en i den selvlukkende ventil.

Pump op indtil det omsluttende 
papirbånd Stop Up® brister - og 
fjern pumpen. Heel Up® er nu klar 
til brug.

Kontroller at hælen er løftet ca. 1½ 
� ngerbredde over underlaget.

Pump op... Placer foden i Heel Up® og luk 
båndet over åbningen.

Færdig...

Overlegen a� astning

Nem og hurtig at bruge

En-patient brug i op til 6 til 8 uger

En-patient brug sikrer 
optimal hygiejne 

Stop Up bånd sikrer korrekt 
oppumpning 

Findes i � ere størrelser

Testet og godkendt i henhold til 
ISO 10993-10 hudirritation 
og overfølsomhed.



Navn Størrelse cm. Vare nr. Anvendelse Anvendelse

Seat All - 
Seat

42 x 42 x 5 70008
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Standard 

størrelse til kørestol. Max 150 kg.

Seat All - 
Seat Small

32 x 32 x 5 70054
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Max 150 kg

Seat All - 
Seat Large

52 x 52 x 5 70019
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Ekstra længde 

samt bredde. Max 150 kg.

Seat All - 
Seat Max 
(bariatric)

52 x 62 x 5 70020

Siddepude, ekstra forstærket. Bari-
atrisk pude til brugervægt op til 250 
kg. Trykfordelende for forebyggelse 
eller afhjælpning af tryksår.  Ekstra 

længde samt bredde.

Seat All - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 70021

Siddepude, ekstra forstærket. 
Anvendelig til halvsidig paretiske 
brugere med ustabil siddestilling. 

Pude er delt i to, til individuel lufttryk. 
Forebyggelse eller a� astning af 

tryksår. Max 150 kg.

Seat All - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 70022

Speciel siddepude, ekstra forstærket. 
Til anvendelse for total a� astning 

af rectum, typisk ved stråleskader, 
følsomt haleben eller store gener ved  

hæmorider. Max 150 kg.

Seat All - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 70009
Siddepude og ryg pude. Kan an-

vendes med fordel til begge områder. 
God rygstøtte, let siddepude for 
korrekt siddestilling. Max 150 kg.

Seat All - 
Donut

45 x 45 x 8 70017
Siddepude, ekstra forstærket. Ring-
formet uden hul i midten, men med  
optimalt fordelt tryk til forebyggelse 

eller a� astning af tryksår. Max 150 kg.

Seat All - 
Donut Small

35 x 35 x 5 70055
Siddepude, ekstra forstærket. Ring-
formet uden hul i midten, men med  
optimalt fordelt tryk til forebyggelse 

eller a� astning af tryksår. Max 150 kg

Seat All - 
Bath

50 x 50 x 8 70013

Til bade/bækken stole for en bedre 
trykfordeling ved længere tids brug. 
Fastgøres til stolen med tape. Ved 

bad kan puden tørres og genbruges. 
Max 150 kg.

Seat All-
Flexi

52 x 42 x 5 70070

Sæde All Flexi-sædehynde er designet til 
patienter, der bruger fækalt katetersystem eller 

fækalopsamlingspose.
Seat All Flexi giver patienten mulighed for at 

sidde op uden tryk på anus og samtidig sikre, at 
røret fra katetersystemet ikke klemmes, eller at 

fækalopsamlingsposen lækker.

Tryka� astning til siddende

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

mmHg

tailbone

seat

donut

bath

�exi

Se videoer på: www.
levabo.dk
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Tryka� astning på mindre end 60 sekunder..

Seat All® har nogle vigtige egenskaber
som giver en række fordele

Fold Seat All® ud og indsæt pump-
en i den selvlukkende ventil.

Pump op indtil det omsluttende 
papirbånd Stop Up® brister - og 
fjern pumpen. Seat All® er nu klar 
til brug.

Kontroller at Patienten er løftet ca. 
1½ � ngerbredde over underlaget.

Pump op... Placer puden under patienten.

Færdig...

Det ydre lag af nonwoven � lt a� eder 
meget effektivt fugt og varme væk 
fra huden og sikrer, at huden ikke 
klæber til puden.
Den kan aftørres med en fugtig 
klud, alkohol eller andet egnet 
desinfektionsmiddel.

5

seat seat Large seat Max seat Twin

tailbone back & seat donut bath
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A� edning
af varme

Letvægt

A� edning 
af fugt



head
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Om puden Anvendelse

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 70003

Lejringspude 2 kamre.  Multifunktion. 
Kan med fordel anvendes til lejring i 

både liggende samt siddende positioner. 
(Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og 

mellem knæ).

All up - 
Multi Small
Silent & Soft

50 x 25 x 8 70105

Lejringspude 2 kamre.  Multifunktion. 
Kan med fordel anvendes til lejring i både 
liggende samt siddende positioner. (Ml. 

ben, ryg, særlig god støtte til arm og 
mellem knæ).

Ekstra blød og lydløs pude.

All up - 
Multi Medium

50 x 37 x 8 70004
Lejringspude 3 kamre.  Multifunktion. 
Kan med fordel anvendes til lejring i 
liggende positioner (Ml. ben, ryg), og 
eventuelt som støtte under fødder.

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 70005
Lejringspude 4 kamre.  Multifunktion. 

Kan bl.a. foldes/rulles sammen. (Under 
ben og arm, kommer med ekstra velcro 

bånd).

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 20 70012
Lejringspude, særlig anvendelig til 

hoftefraktur patienter samt hvor underek-
stremitet skal eleveres over hjertehøjde.

All up - 
Universal

50 x 50 x 8 70010
Lejringspude, typisk til ryggen, korsben 
og haleben i knækseng og ved sideleje 
mellem benene. Kan foldes på midten 

hvis puden ønskes højere.

All up - 
Universal Long

55 x 70 x 8 70015
Lejringspude, typisk til sideleje mellem 
benene, længere model som beskytter 
knæ og maleoler. Kan foldes på midten 

hvis puden ønskes højere.

All up - 
Universal Slim

45 x 75 x 8 70016

Lejringspude typisk til sideleje mellem 
benene, længere og smallere model som 

sikrer afstand mellem knæ i sideleje. 
Kan foldes på midten hvis puden ønskes 

højere.

All up - 
Head

28 x 30 x 5 70011
Hovedpude. Særlig anvendelig til 

forebyggelse og behandling af tryksår 
på ører og nakke, er også anvendelig til 

koma patienter.

All up - 
Head
Silent & Soft

28 x 30 x 5 70074

Hovedpude. Særlig anvendelig til 
forebyggelse og behandling af tryksår på 

ører og nakke, er også anvendelig til koma 
patienter.

Ekstra blød og lydløs pude.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 70006
A�astningspude til underekstremiteter, 
sengeliggende. Kan nemt fastgøres 
under madras, så puden ligger fast.

All up - 
Arm Rest

55 x 25 x 8 70027 Lejringspude til a�astning af armen.

All up - 
Elbow

30 x 20 x 10 70028 Lejringspude til a�astning af albuen.

All Up - 
Elbow
Medium

23 x 20 x 10 70048 Lejringspude til a�astning af albuen.

Tryka�astning til krop & arm

head

wing

universal
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head

multi small multi medium multi large multi max

universal head wingwedge 30o

arm rest elbow elbow & heel

multi small silent & softhead silent & soft

Navn Størrelse cm. Vare nr. Om puden Anvendelse

All up - 
Lap

80 x 60 x 10 70025
Lejringspude, halvmåne. Anvendes med 
fordel til kørestolsbrugere for a� astning 

eller støtte af arme.

All up - 
Lap Max

80 x 60 x 20 70026
Lejringspude, halvmåne. Ekstra højde. 

Anvendes med fordel til kørestolsbrugere 
for a� astning eller støtte af arme.

All Up -
Elbow & Heel 16 x 19 x 10 70049 Pude til a� astning af hæl eller albue.

care

All Up-
Kids Care
Head 

16 x 18 x 5 70040
Lille hovedpude. 

Særlig anvendelig til børn 
under 1 år ved intubering.

Kids Care
Head 
Silent & Soft

16 x 18 x 5 70075
Lille hovedpude. 

Særlig anvendelig til børn 
under 1 år ved intubering.

Lap Max

Ekstra bløde og 
lydløse puder

head

7
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Om puden Anvendelse

All up - 
Belly

65 x 75 x 15 70023 Skråpude til bugleje for at løfte 
brystkassen.

All up - 
Kidney

50 x 20 x 20 70014
Speciel lejringspude til særlig 

anvendelse til lejring af nyre / bækken 
område (Nyreknæk).

All up - 
Wedge 30o

50 x 40 x 15 70024
Lejringspude til sideleje. Sikrer stabilt 
leje ved 30°, kileformen ligger stabilt 
ved hjælp af en � ap der skubbes ind 

under patienten. 

All up - 
Multi Wedge

50 x 23 x 23 70053
Skråpude der eleverer patientens 
arm der ligger stabilt i puden. Kan 
anvendes til lymfødem-patienter 

(venekateter i hånden) 

All up - 
Head Intubate
DUO White

32 x 30 x 18 70103
Hovedpude med åbninger til slanger 

ved intubering i bugleje.

All Up -
Foot sole

86 x 37 x 5 70080

Pude til aftastning af fodsålerne.
Monteres på sængegærdet i 

fodenden af sengen.
Passer til alle senge.

Prone Kit
inkl.
håndpumpe

Indhold i
sættet,
vare nr.:

70023
70103

70115

Sæt bestående af to puder: 
All Up Head Intubate DUO White og 

All Up Belly er designet til at blive 
anvendt til patienter som intuberes 

i bugleje.

All Up Belly kan placeres på 
patienten inden patienten vendes og 
pumpes op, når patienten er vendt 

om i bugleje.

Sættet indeholder 3 stk. af hver 
pude.

Puderne kan anvendes individuelt.

Covid 19
Relief Kit
inkl.
håndpumpe

Indhold i
sættet,
vare nr.:

70023
70103
70011
70010
70003
70007
70002

70104

Sæt bestående af 7 puder: All 
Up Head Intubate DUO White, 
All Up Belly, All Up Head, All Up 

Universal, All Up Multi Small, 
Heel Up Medium og Heel Up 

Long.

Sættet dækker de fleste lejrings 
situationer der måtte opstå.

En-patient brug sikrer optimal 
hygiejne.

Puder til special lejring

8
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belly

kidney multi wedgewedge 30°

All Up® har nogle vigtige egenskaber
som giver en række fordele

Den ydre beklædning af nonwoven 
� lt a� eder meget effektivt fugt og 
varme væk fra huden og sikrer, at 
huden ikke klæber til puden.
Den kan aftørres med en fugtig 
klud, alkohol eller andet egnet 
desinfektionsmiddel.

foot sole

Sæt bestående af to puder: All Up 
Head Intubate DUO White og All Up 
Belly er designet til at blive anvendt 
til patienter som intuberes i bugleje.

All Up Belly kan placeres på pa-
tienten inden patienten vendes og 
pumpes op, når patienten er vendt 
om i bugleje.

Sættet indeholder 3 stk. af hver 
pude.

Puderne kan anvendes individuelt.

head Intubate DUO White
NYHED

A� edning
af varme

Letvægt

A� edning 
af fugt



your solution
for repositioning

Klinisk effektivt
Flere retningslinjer for klinisk praksis 
anbefaler repositionering mindst hver anden time for 
patienter med reduceret mobilitet. 
(NICE GUIDLINE 2015). 
2019 Internationale tryksårs retningslinjer 
( EPUAP,NPIAP, PPPIA) anbefaler brugen af 30o side leje.

Let at anvende
Hurtigt og nemt at installere og betjene.  
Systemet er baseret på et luftkammersystem, der løfter den 
patient, der ligger på det, skiftevis i højre og venstre side.

Systemet lægger derved patienten i 30o sideleje, 
på skiftevis højre og venstre side.

Til alle senge
Passer til enhver standard seng, hvor den placeres under 
den eksisterende madras, kan også anvendes i 
elevationssenge.

Kontrolleret positionering 
Positionering udføres let og med lav støj. Systemet tager 
ca. 10 minutter for en positionsændring. På grund af denne 
meget langsomme og jævne positionsændring opfattes 
systemet som meget behageligt af patienten.

Sidestøtte funktion
Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære 
løfteside, giver støtte og trykhed samt minsker risikoen 
for shear.

5˚

30˚

Turn All
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Det nye Levabo Turn All® positioneringssystem er 
udviklet til både akutte og hjemmeplejepatienter.

Systemet er til støtte for klinikere og plejere 
ved regelmæssig sidepositionering af 
primært immobile patienter, som har 

høj risiko for at udvikle 
trykskader.

Pumpe med enkel betjening

1 Tænd pumpen
2 Indstil tiden for behandlingen
3 Vælg vende cyclus
   30/60 minutter ved kritiske patienter
   90 minutter ved forebyggende pleje.

Sidestøtte system



Fordele ved Turn All® systemet

Turn All® produkt oversigt
Produkt navn Str. i cm. Max vægt i Kg Produkt nr. HMI nr. Anvendelse 

Turn All 3CT
med cover med TPU bund

85 x 200 225 70128 130290
Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All®

overtræk med TPU bund og 
1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.

Turn All Cover T
med TPU bund

85 x 200 N/A 70114 N/A
Overtræk til 

Turn All® løftemadrassen med TPU bund.

Turn All Pump 3C
27 x 13 

x 10
N/A 76117 N/A

Pumpe til Turn All® systemet 
m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.

Bariatrisk

Turn All 3CT
Bariatrisk med cover med 
TPU bund

110 x 210 400 70098 130392
Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All®

overtræk med TPU bund og 
1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.

Turn All Cover Bariatrisk T
med TPU bund

110 x 210 NA 70126 N/A
Overtræk til 

Turn All® løftemadrassen med TPU bund.
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• Automatisk 30o sidepositioneringssystem
 til tryksårsforebyggelse eller behandling

• Omfattende tryka� astning

• Forebyggelse af trykskader/sår

• Behandling af eksisterende trykskader/sår

• Kan integreres i enhver plejeseng 
 med aftagelig madras

• Tidsbesparende for personale og
 frigør behandlingsressourcer

• Tunge patienter (op til 150 kg) positioneres 
 forsigtigt, hvilket a� aster plejepersonalet

• Patienten oplever ingen søvnforstyrrelser

• Svagt løft af madrassen i modsat side 
 af den primære løfteside, giver 
 støtte og trykhed, samt mindsker 
 risikoen for shear

• Systemet har mulighed for statisk løft.

Turn All® Systemet
 gør en standard seng 

til en seng med automatisk sidekip

Scan koden og læs 
om de mange 
fordele ved
automatisk sidekip.

Scan koden og se 
hvor let Turn All®

installeres i en seng.

 produkt oversigt produkt oversigt

Standard
madras

Turn All
madras



Trykmønster: 
Kvinde 64 år, 60 kg.

Trykmønster: 
Mand 23 år, 108 kg.
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Tryka� astende madras 
med 2 skumkerner
til forebyggelse af tryksår

Fakta:

Størrelse: 200 x 90 x 14 cm.
For andre størrelser - kontakt Levabo.

Funktion: Som hjælpemiddel til forebyggelse 
og behandling af tryksår op til og med 
sårkategori 3.

Anbefalet brugervægt: op til 150 kg. 
Hvis madrassen anvendes sammen med 
Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.

Kerner: HR PUR Skum. 
Vægtfylde: 50+50 Kg/m3
Hårdhed kPa: HR52120 – 3,0
Hårdhed kPa: HR52145 – 3,8

Efterlever:
Öko-Tex Standard 100, 
Produktklasse I, certi� kat Nr. I 308026.

Brand: California TB 117-2013 sec. 3

Betræk: Medicinsk Bi-elastisk PU.

Rengøring af betræk: tørres af med 
rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler. 
Maskinvask max 95 °C, tørretumbling ved lav 
varme.

Garanti: 2 år
Testet for sundhedsskadelige stoffer.

www.oeko-tex.com/standard100

I 308026 Centexbel

Leva Flex madrassen er opbygget af 2 separate højkvalitets 
skumkerner hver især svøbt i tricot, hvilket gør det muligt for 
kernerne at glide på hinanden for at reducere shear hos 
borgeren. Glideevnen har også en gavnlig effekt på trykfordelingen 
ved elevering af sengens hovedgærde eller fodende.

Skumkernerne er zoneopskårede for optimal trykfordeling af 
kroppens trykpunkter, opskæringen giver også optimal � exibilitet 
ved elevering af plejesengen samt ved anvendelse sammen med 
Levabo Turn All automatisk vendesystem.

Zoneopskæringen er ens i hoved og fodende, hvilket gør det muligt 
at dreje madrassen for længere levetid.

Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem og 
hjemmeplejen.

Betrækket er et vandtæt, men åndbart, � revejs strækbart hygiejnisk 
betræk, det hygiejniske betræk er åndbart (dampgennemtrænge-
ligt), hvilket bidrager til at reducere risikoen for hudmaceration.

Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider som gør 
det nemt at adskille madrassen for vask af betrækket. 
Betrækket er forsynet med � re håndtag for nem håndtering.

Produkt nr.: 70156

Trykmønster: 
Mand 23 år, 108 kg.

Leva Flex madrassen er opbygget af 2 separate højkvalitets 
skumkerner hver især svøbt i tricot, hvilket gør det muligt for 

TWIN
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Tryka� astende madras 
med 1 skumkerne
til forebyggelse af tryksår

Fakta:

Størrelser: 200 x 90 x 14 cm.
       200 x 88 x 14 cm.
       200 x 85 x 14 cm.
       165 x 70 x 10 cm.

Funktion: Som hjælpemiddel til forebyggelse 
og behandling af tryksår op til og med 
sårkategori 2.

Anbefalet brugervægt: op til 150 kg. 
Hvis madrassen anvendes sammen med 
Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.

Kerner: HR PUR Skum. 
Vægtfylde: 50+50 Kg/m3
Hårdhed kPa: HR52145 – 3,8

Efterlever:
Öko-Tex Standard 100, 
Produktklasse I, certi� kat Nr. I 308026.

Brand: California TB 117-2013 sec. 3

Betræk: Medicinsk Bi-elastisk PU.

Rengøring af betræk: tørres af med 
rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler. 
Maskinvask max 95 °C, tørretumbling ved lav 
varme.

Garanti: 2 år
Testet for sundhedsskadelige stoffer.

www.oeko-tex.com/standard100

I 308026 Centexbel

Leva Flex madrassen er opbygget af 1 højkvalitets skumkerne.

Skumkernen er zoneopskåret for optimal trykfordeling af kroppens 
trykpunkter, opskæringen giver også optimal � exibilitet ved eleve-
ring af plejesengen samt ved anvendelse sammen med Levabo 
Turn All automatisk vendesystem.

Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem og 
hjemmeplejen.

Betrækket er et vandtæt, men åndbart, � revejs strækbart hygiejnisk 
betræk, det hygiejniske betræk er åndbart (dampgennemtrænge-
ligt), hvilket bidrager til at reducere risikoen for hudmaceration.

Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider som gør 
det nemt at adskille madrassen for vask af betrækket. 
Betrækket er forsynet med � re håndtag for nem håndtering.

Produkt nr. 200 x 90: 70164
Produkt nr. 200 x 88: 70162
Produkt nr. 200 x 85: 70163
Produkt nr. 165 x 70: 70157

BASIS

Trykmønster: 
Kvinde 64 år, 60 kg.

Trykmønster: 
Mand 23 år, 108 kg.
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Husk de udsatte områder
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Tryksår er et område på huden, hvor huden eller det under-
liggende væv er beskadiget.

Ved immobilitet og svage patienter kan tryksår opstå in-
denfor 10 – 15 minutter, hvorfor en hurtig og forebyggende 
indsats er vigtig. De � este tryksår kan forebygges!

Tryksår kan opstå alle steder på kroppen, men særligt udsat 
er de steder på kroppen, hvor knoglefremspring øger trykket 
mod underlaget. Det er derfor vigtigt at fokusere på a� ast-
ning af disse udsatte områder i forebyggelsen af tryksår. 

Specielt ældre mennesker og sengeliggende patienter er i 
særlig risiko for at udvikle tryksår.

Lammelser, dårlig ernæringstilstand og sygdomme som 
diabetes og åreforkalkning øger også risikoen for tryksår. 
I højrisiko er dem, der ikke selv er i stand til at ændre, eller 
bede om at få ændret stilling.

Det er derfor vigtigt i forebyggelsen af tryksår, at pårørende 
eller personalet hyppigt vender og a� aster patienter i den 
liggende og siddende stilling. Samtidig er det vigtigt at 
undgå friktion mod underlaget da det kan kan resultere i 
shear (løsnet hud). Behovet for a� astning og vending er 
individuelt, men det hyppigst brugte interval for 
vending er 1½ - 2 timer*.

*Kilde: EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panes) 2009a/b.
          Prevention and Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

shear (løsnet hud). Behovet for a� astning og vending er 
individuelt, men det hyppigst brugte interval for 

Der er forskellige kategorier af tryksår, og selvom det ikke er 
et åbent sår, kaldes det også for tryksår (eller trykskader). 
Tryksår kaldes også i almindelig tale for” liggesår” eller ”
siddesår”, og i fagsprog ”decubitus”. 

Shear/Skridkræfter
Skridkræfter er specielt farlige for væv, der i forvejen er 
trykudsat, fordi der med relativt beskeden sideværts 
påvirkning af vævet, sker en vridkraft af karrene, som 
derved a� ukkes. 

Typisk ses skridkræfter ved forkert siddestilling, eller når 
patienten glider ned i sengen ved løft af hovedgærdet.



Vælg den rigtige pude

Lejring Rygleje

Baghoved, skulderblade, rygsøjle, 
albuer, korsben, balder, hæle, fodsåle.

391 4 5

Lejring Bugleje

Pande, hage, bryst, 
hofte, knæ, skinneben, tæer.

321 4 5 6 7

Lejring Siddende / Shear

Baghoved, skulderblade, albue, hoftekam, 
hofte, haleben, siddeknogler, knæ, ankel, hæle.
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1 All Up Head side 6 5 All Up Multi Small side 6
All Up Universal side 6

2 All Up Multi Small side 6 All Up Universal Long side 6
All Up Universal side 6 Heel Up Short side 3
All Up Universal Long side 6
All Up Wing side 6 Lejring i 30° sideleje:

3 All Up Multi Small side 6 All Up Wedge 30° side 8
All Up Universal side 6
All Up Universal Long side 6
All Up Wing side 6

4 All Up Multi Small side 6
All Up Universal side 6
All Up Universal Long side 6

5 All Up Universal side 6
All Up Universal Long side 6
All Up Wing side 6

1 All Up Universal side 6 4 Seat All Seat side 4
All Up Universal Long side 6 Seat All Seat Large side 4
All Up Multi Large side 6 Seat All Seat Max side 4

All Up Multi Small side 6
2 Seat All Seat side 4

Seat All Seat Large side 4 5 Heel Up Short side 3
Seat All Seat Max side 4 All Up Elbow & Heel side 7
Seat All Tailbone side 4 All Up Multi Small side 6
Seat All Donut side 4
Seat All Twin side 4 6 All Up Universal side 6
Seat All Flexi Seat side 4 Heel Up side 3

All Up Multi Large side 6
3 All Up Armrest side 6 All Up Wing side 6

All Up Elbow side 6
All Up Elbow Medium side 6 7-8-9 All Up Universal side 6
All Up Elbow & Heel side 7 All Up Universal Long side 6
All Up Lap side 7 All Up Wing side 6
All Up Lap Max side 7

10 All Up Head side 6
All Up Multi Small side 6

1 All Up Head side 6 5 All Up Universal side 6
All up Head Intubate-
DUO White

Side 8
All Up Universal Long side 6
All Up Multi Large side 6
All Up Wing side 6

2 All Up Multi Small side 6
All Up Universal side 6 6 All Up Universal side 6
All Up Universal Long side 6 All Up Universal Long side 6
All Up Wing side 6 All Up Multi Large side 6

All Up Wing side 6
3 All Up Universal side 6

All Up Universal Long side 6 7 All Up Multi Small side 6
All Up Multi Large side 6 All Up Multi Medium side 6
All Up Wing Side 6 All Up Multi Large side 6
All Up Belly side 8 All Up Universal side 6

All Up Universal Long side 6
4 All Up Universal side 6 All Up Wing side 6

All Up Universal Long side 6
All Up Multi Large side 6 Intubering i bugleje
All Up Wing Side 6

Prone Kit side 8
Covid 19 relief kit side 8

1 All Up Head side 6 5 Heel Up Max side 2
Heel Up FIX Medium side 2

2 All Up Universal side 6 Heel Up FIX Long side 2
All Up Universal Long side 6 All Up Multi Large side 6
All Up Wing side 6 All Up Universal side 6
Turn All side 10 All Up Universal Long side 6
All On Overlay madras side 12 All Up Wing side 6

All Up Foot sole side 8
3 All Up Universal side 6

All Up Universal Long side 6 Lejring af arme i rygleje:
All Up Wing side 6
Turn All side 10 All up Multi Small side 6
All On Overlay madras side 12 All up Multi Large side 6

All up Multi Wedge side 8
4 All Up Universal side 6 All up Elbow & Heel side 7

All Up Universal Long side 6
All Up Wing side 6 Lejring af ben over 

hjertehøjde i rygleje:
5 Heel Up Short side 2

Heel Up Medium side 2 All Up Multi Max Side 6
Heel Up Long side 2

15

Lejring Sideleje

Øre, kæbe, albue, hoftekam, 
hofte, knæ, ankel, malleoler.

321 4 5 6



Konformitets erklæring (CE)

Virksomheden Levabo ApS,
Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, 
erklærer, at produkterne er designet 
og fremstillet i overensstemmelse med 
den tekniske dokumentation og 
lovmæssige krav.

Produkt

Produkterne er medicinske produkter 
i overensstemmelse med:
EU Regulativ MDR (EU) 2017/745, 
Medicinsk udstyr - klasse 1.
Kontrolleret af 
Lægemiddelstyrelsen 21/1 2021.

Produktion

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.dk
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heel up® & all up® Patent Pending, er udviklet  og designet i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE godkendt. Ret til ændringer forbeholdes.
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Levabo ApS
Sverigesvej 20A

8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Fax: +45 86 10 00 28

Mail: info@levabo.dk
www.levabo.dk

Navn Vare nr. Om pumpen 

Manuel
pumpe

76004
Manuel pumpe til hurtig 
oppumpning af Levabo®

produkter.

Pumpe 
240V

76002
Støjsvag elektrisk pumpe 
til hurtig oppumpning af 

Levabo® produkter. 

Batteri
pumpe

76001

Støjsvag genopladelig 
batteri pumpe til hurtig 

oppumpning af Levabo®

produkter.
ekstra batteri medfølger.

Navn Str. i cm. Vare nr.

Akut kit taske 40 x 31 x 15 76006

Vores produkter gør en forskel.

De innovative lejringsprodukter fra Levabo® er udviklet i samarbejde med 
ledende sårsygeplejersker og bliver    produceret i Danmark. Produkterne har 
en lang række fordele i forhold til konventionelle lejringsprodukter.

Ved anvendelse af Levabo®’s lejringsprodukter, har man den fornødne lej-
ringspude ved hånden, til effektiv tryksårsforebyggelse. Produkterne er 
én-patient oppustelige lejringspuder, som efter brug bortskaffes. 
Produkterne fylder meget lidt, også på depotet og er et let transportabelt 
sortiment i Levabo®’s Akut Taske som er udviklet til formålet.

Disse fordele kommer i særdeleshed til udtryk i hjemmeplejen. Som hjem-
meplejer har man med Levabo®’s produkter mulighed for at starte en effektiv 
tryksårsforebyggende indsats tidligere, billigere og nemmere, end ved an-
vendelse af konventionelle lejringsprodukter. Allerede ved mistanke om risiko 
for tryksår, kan hjemmeplejeren øjeblikkeligt lejre optimalt, og dermed undgå 
unødige lidelser for borgeren. Dette sparer sundhedsvæsenet for efterfølgen-
de betydelige udgifter til behandling af tryksår.

Produkterne er multifunktionelle og kan med fordel anvendes i de � este lej-
ringssituationer.  Én-patient brug sikrer høj hygiejne.

Stop Tryksår, husk de udsatte områder. Det er en � n reminder at have 
hængende i områder hvor det er vigtigt ikke at glemme de steder på 
kroppen der skal passes på i forhold til udvikling af tryksår.

Det er nyttigt i en travl hverdag.

Vi har lavet den i friske farver og et moderne “kunsterisk” udtryk så den 
er pæn at have hængende, den tiltrækker øjnene og videregiver det 
gode budskab.

Plakaten er trykt i offsettryk og måler 50 x 70 cm.

Lomme guiden indeholder en god og overskuelig oversigt over alle de 
udsatte områder i rygleje, bugleje, sideleje og siddende stilling.

Levabo Akut Kit

Gratis Plakat og Lomme Guide 
– Betal kun fragt

Levabo Luft pumper

Scan koden 
og bestil sættet

Eller gå til:
www.levabo.dk/vare/gratis-plakat-og-lomme-guide

www.levabo.dk

Pas på de udsatte områder

Starten på et tryksår kan opstå indenfor et meget kort tidsinterval,

 15 - 20 Minutter!
Tryksår opstår på de udsatte områder på kroppen, hvor knoglerne kun beskyttes af et tyndt lag hud.

 Med Levabo®’s �eksible en-patient produktsortiment, er det muligt at foretage en hurtig og 
effektiv lejring af patienten, inden der opstår skade på de udsatte områder.

Lomme guiden indeholder en god og overskuelig oversigt over alle de Lomme guiden indeholder en god og overskuelig oversigt over alle de 




