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Trykaflastning af hæle
Forebyggelse og behandling, kategori 1-4

Navn
Heel up Short

Heel up Medium

Heel up Long

Heel up Max Medium

Heel up Max

Heel up AIR Medium

Hevel up CUT Medium

Str. i cm.

Vare nr.

18 x 32 x 25

70001

Hæl aflaster til mobile og siddende
brugere, typisk kørestol. Kan
anvendes til både forebyggelse samt
afhjælpning af tryksår.

70007

Hæl aflaster til både forebyggelse
og afhjælpning af tryksår. Typisk for
brugere med korte ben. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god
støtte af forfoden minimerer risikoen
for dropfod.

70002

Hæl aflaster til både forebyggelse
og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god
støtte af forfoden minimerer risikoen
for dropfod.

70035

Hæl aflaster 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.

70018

Hæl aflaster 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.

70036

Hæl aflaster til både forebyggelse og
afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig
til mobile patienter. Puden har luft under
hælen som forebygger trykskader når
hælen støtter mod underlaget

70037

Hæl aflaster til både forebyggelse og
afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig
til diabetes patienter. Sejlet under foden
er uden luft hvilket muliggør fritlægning af
diabetiske sår på fod og tæer.

18 x 39 x 25

18 x 48 x 25

18 x 39 x 30

18 x 50 x 30

18 x 39 x 25

18 x 39 x 25

Anvendelse

Om puden

Tryk mønster
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Se videoer på:
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mmHg

0

Heel Up® har nogle vigtige egenskaber
som giver en række fordele.

Afledning af
varme

Dropfod

Malleoler

Afledning af
fugt

Letvægt

Den ydre beklædning af nonwoven
filt afleder, 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 gjort plads til akillessenen
imellem de 2 bærende celler.
Cellerne er affasede så læg
og knæ ikke belastes unødigt.

Hæl
Akilles

Der er åbent til hælen og gjort
plads til malleolerne for at sikre fuld
aflastning.

Sejlet og luften under foden understøtter forfoden og forebygger
dropfod.

Fra nul til trykaflastning på mindre end 60 sekunder..

Fold Heel Up® ud og indsæt pumpen i den selvlukkende ventil.

Pump op...

Kontroller at hælen er løftet ca. 1½
fingerbredde over underlaget.

Færdig...

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

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

Trykaflastning siddende

Navn

Størrelse cm.

Vare nr.

Anvendelse

All up Seat

42 x 42 x 5

70008

Siddepude, ekstra forstærket.
Trykfordelende for forebyggelse eller
afhjælpning af tryksår. Standard
størrelse til kørestol. Max 150 kg.

All up Seat Small

32 x 32 x 5

70054

Siddepude, ekstra forstærket.
Trykfordelende for forebyggelse eller
afhjælpning af tryksår. Max 150 kg

All up 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.

70020

Siddepude, ekstra forstærket. Bariatrisk pude til brugervægt op til 250
kg. Trykfordelende for forebyggelse
eller afhjælpning af tryksår. Ekstra
længde samt bredde.

70021

Siddepude, ekstra forstærket.
Anvendelig til halvsidig paretiske
brugere med ustabil siddestilling.
Pude er delt i to, til individuel lufttryk.
Forebyggelse eller aflastning af
tryksår. Max 150 kg.

Om puden

seat

tailbone
All up Seat Max
(bariatric)
All up Seat Twin

52 x 62 x 5

48 x 52 x 5

All up Seat Tailbone

42 x 42 x 5

70022

Speciel siddepude, ekstra forstærket.
Til anvendelse for total aflastning
af rectum, typisk ved stråleskader,
følsomt haleben eller store gener ved
hæmorider. Max 150 kg.

All up Back & Seat

27 x 45 x 5

70009

Siddepude og ryg pude. Kan anvendes med fordel til begge områder.
God rygstøtte, let siddepude for
korrekt siddestilling. Max 150 kg.

All up Donut

45 x 45 x 8

70017

Siddepude, ekstra forstærket. Ringformet uden hul i midten, men med
optimalt fordelt tryk til forebyggelse
eller aflastning af tryksår. Max 150 kg.

All up Donut Small

35 x 35 x 5

70055

Siddepude, ekstra forstærket. Ringformet uden hul i midten, men med
optimalt fordelt tryk til forebyggelse
eller aflastning af tryksår. Max 150 kg

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.

All up Bath

50 x 50 x 8

Se videoer på:
www.levabo.dk
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All Up® har nogle vigtige egenskaber
som giver en række fordele.
Afledning
af varme
Afledning
af fugt

Den ydre beklædning af nonwoven
filt afleder, 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.

Letvægt

Fra nul til trykaflastning på mindre end 60 sekunder..

Fold All up® ud og indsæt pumpen i
den selvlukkende ventil.

Pump op...

Kontroller at Patienten er løftet ca.
1½ fingerbredde over underlaget.

Færdig...

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

Placer puden under patienten.

5
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Trykaflastning for krop & arm
Navn

Størrelse cm.

Vare nr.

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 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 underekstremitet skal eleveres over hjertehøjde.

Om puden

universal

head
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 Wing

50 x 85 x 8

70006

Aflastningspude til underekstremiteter,
sengeliggende. Kan nemt fastgøres
under madras, så puden ligger fast.

All up Wedge 30 deg.

70 x 40 x 15

70024

Lejringspude til sideleje. Sikrer stabilt leje
ved 30°, kileformen ligger stabilt ved
hjælp af en flap der skubbes ind under
patienten.

All up Lap

80 x 60 x 10

70025

Lejringspude, halvmåne. Anvendes med
fordel til kørestolsbrugere for aflastning
eller støtte af arme.

All up Lap Max

80 x 60 x 20

70026

Lejringspude, halvmåne. Ekstra højde.
Anvendes med fordel til kørestolsbrugere
for aflastning eller støtte af arme.

All up Arm Rest

55 x 25 x 8

70027

Lejringspude til aflastning af armen.

All up Elbow

30 x 20 x 10

70028

Lejringspude til aflastning af albuen.

head

wing

Se videoer på:
www.levabo.dk
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Husk de
udsatte områder

100

Starten på et tryksår kan opstå
indenfor et meget kort tidsinterval,
2 – 4 timer!

90
80

Tryksår opstår på de udsatte områder på kroppen, hvor knoglerne
kun beskyttes af et tyndt lag hud.

70

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

60
50
40

Shear/Skridkræfter

30

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

20
10
mmHg
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wing

wedge 30o

Lap

arm rest

elbow

elbow medium

Lap Max

NEW

elbow & heel

NEW

Puder til special lejring

Navn

Størrelse cm.

Vare nr.

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 Kidney Slim

50 x 15 x 15

70050

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 flap 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)

Om puden

head
All up Head Intubate

29 x 32 x 5

70058

Hovedpude med åbninger for
intubering af patienter i bugleje.

All up Head Xtube

29 x 32 x 5

70056

Hovedpude med plads til slanger i
slidsker vinklet i 90 grader (slange
ind & udgang). Ved brug af denne
pude undgås tryk omkring øre/næse/
kind. Kan bruges i sideleje, hvor
patienten har øretelefoner på.

All up Head Fix

35 x 30 x 8

70057

Hovedpude hvor man ønsker at
stabilisere hovedet, så patienten
undgår gener i nakken.
Hovedet ligger stabilt når lejet tiltes.

All UpKids Care
Head

16 x 18 x 5

70040

Lille hovedpude.
Særlig anvendelig til børn
under 1 år ved intubering.

head

100
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40

head 16 X 18 cm.

30
20
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All Up® har nogle vigtige egenskaber
som giver en række fordele.
Afledning
af varme
Afledning
af fugt

Den ydre beklædning af nonwoven
filt afleder, 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.

Letvægt

Fra nul til trykaflastning på mindre end 60 sekunder..

Unfold All Up® and insert the pump
into the self-closing blue valve until
it is tight.

Pump up...

Check that the heel is raised about
1½ finger width from the ground.

Done...

Inflate All Up® until the enveloping
paper strap - Stop Up® jumps
- and remove the pump.
All Up® is now ready to use.

Place the cushion under the patient.
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Fremragende aflastning med
All On topmadrasser
Forebyggelse og behandling
Topmadrasserne kan anvendes til:

• Standard enkelt seng
• Bårer
• Bade senge
hvor det har vist sig at være særligt behageligt og giver en
effektiv omfordeling af tryk.
Levabo topmadrasser er opdelt i 3 luftkamre, der tillader
individuel aflastning af kroppen efter vægtfordeling. Hver
luftsektion kan blæses op med håndpumpe eller elektrisk
pumpe inden for få sekunder, klar til brug.
Levabo Overlay Mattress er egnet til brug i både akutte og
almindelige plejesituationer.

Standard seng med All On Overlay Mattress

40
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8
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mmHg

Standard seng uden All On madras
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0

Madras med differentieret trykaflastning
Multi chamber technology
Vægtfordeling (for en gennemsnitlig person på 90 Kg.)

Ben 17%

Midte 38%

All On Overlay Mattress

80 x 200 x 5

70052

150

All On Trolley Mattress

65 x 190 x 5

70051

150

All On Trolley Carry Mattress

65 x 190 x 5

70064

150

All On Trolley Bath Mattress

65 x 190 x 5

70065

150

All On Continence Sheet

80 x 200

76018

N/A

All On Continence Sheet

65 x 190

76019

N/A

Dry Pad

60 x 90

76021

N/A

Overkrop 45%

Accessories

11

Prissammenligning forebyggelse
kontra behandling af tryksår.
download kalkulator*

brug dine egne tal og beregn din besparelse.
*Kræver Adobe Acrobat Reader

Download på www.levabo.dk

Pris for behandling 1000 patienter:
Fordeling/sårkategori

Antal patienter x plejeomkostninger i Kr.

Omkostninger i Kr.

1 % kategori 4

10 x 126.973*

1.269.730

2 % kategori 3

20 x 81.367*

1.627.340

35 % kategori 2

350 x 47.169*

16.509.150

62 % kategori 1

620 x 10.855*

6.730.100

Pris for behandling af 1.000 patienter :

26.136.320

*Gennemsnitspris for behandling, kilde: Dealey Rapport 2012
**2% af prisen er lejringsprodukter, puder og madrasser, kilde: Dealey Report
2012

Pris for forebyggelse - 1000 patienter

Omkostninger i Kr.

Indlæggelse 7 døgn = 7 x 24 timer = 168 timer
Forebyggende tilsyn/lejring = 5 minutter pr. patient, pr time
Tidsforbrug: (168 x 5 / 60 x 1000 patienter) = 14000 timer
Omkostninger sygeplejerske pr. time: 175 Kr.
14.000 timer X 175

2.450.000

Gennemsnitspris for Levabo puder: 131 Kr.
Antal Levabo puder pr. patient: 3
Pris for lejringspuder: (131 x 3 x 1.000 patienter)
Total pris på forebyggelse - 1.000 patients :

393.000
2.843.000

Fremtidige udfordringer, der gør forebyggelse
en nødvendighed nu.

• Voksende ældre generation på grund af længere gennemsnitlig levetid = stigning i tryksår.
• Voksende antal overvægtige = stigning i tryksår.
• Voksende antal diabetespatienter = stigning i tryksår.
• Øget fokus på omkostninger, hvilket gør tryksårene til en økonomisk byrde.
Tryksårs tal for USA,
som udgør en stor økonomisk byrde:

• 2.5 millioner (+) patienter lider af tryksår.
• 60.000 (+) dør hvert år, som følge af tryksår.
Kilde: The Joint Commision of United States. En uafhængig, non profit organisation,
The Joint Commision akkrediterer og certificerer næsten 21.000 sundhedsorganisationer
og programmer i USA. The Joint Commision’s akkreditering og certificering er
anerkendt landsdækkende som et symbol på kvalitet, der afspejler en organisations
forpligtelse til at opfylde visse præstationsstandarder.

• Hvad er tallene i dit land ?

og Uddannelse, den eneste måde at undgå
• Forebyggelse
fremtidig eksponentiel vækst af udgifter relateret til tryksår!
Kilde: EWMA (European Wound Management Association),
AWMA (Australian Wound Management Association), United4Health,
JWC (Journal of Wound Care, UK), AAWC
(Association for the Advancement and Wound Care),
Initiative (Chronishe Wunden e.V).

har en løsning på disse udfordringer.
• Levabo
Kontakt Levabo: www.levabo.dk

Commode
toilette made easy

Levabo Commode er
den hygiejniske løsning

Rent og nemt...

Liner Disc

Liner Poser
Urin & opkastnings poser

Den nye patenterede antibakterielle
Levabo Commode Liner Disc er en unik, bærbar,
fleksibel enhed, der er tilpasset til ethvert toiletsæde,
bruserstol og toiletstol.
Liner Disc leveres sammen med Levabo Commode
Liner poser og placeres nemt på toppen af sædet og
er nemt at fjerne igen, hvilket forhindrer forurening af
sæde og spand.

3

Nemt
Hygiejnisk
Økonomisk
Komfortabelt
Antibakteriel Liner Disc
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Levabo en-patient’s
kompressionsstøvler

En-patient
kompressionsstøvle

Designet til intermitterende
pneumatisk kompressionsbehandling af
læg, underben og ben.

En-patient brug sikrer optimal hygiejne.
Calf 1-cell
Boot 3-cell
Boot 3-cell
Boot 4-cell
Arm 3-cell
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Levabo Akut Kit

Vores produkter kan virkelig gøre 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 lejrings-produkter.
Ved anvendelse af Levabo®’s lejringsprodukter har man den fornødne lejringspude ved hånden, til effektiv tryksårsforebyggelse. Produkterne er en-patient, oppustelige lejringspuder som efter brug bortskaffes. Produkterne
fylder meget lidt, både 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 hjemmeplejer har man med Levabo®’s
produkter således mulighed for at starte en effektiv tryksårs-forebyggende indsats tidligere, billigere og
nemmere end ved anvendelse af konventionelle lejringsprodukter. Allerede ved mistanke om risiko for
tryksår kan hjemmeplejeren øjeblikkeligt lejre optimalt, og dermed undgå unødige lidelser for borgeren,
og spare sundhedsvæsenet for efterfølgende betydelige udgifter til behandling af tryksår.
Produkterne er multifunktionelle og kan med fordel anvendes i de fleste lejringssituationer.
En-patient brug sikrer høj hygiejne.

Name
Akut kit taske

Size in cm.

Item no.

40 x 31 x 15

76006

Levabo

Levabo Guide

academy

Til Iphone, Ipad, Android og Windows Phone

visit www.levabo.dk

Hent gratis den nye
Levabo mobile app på:

BUSINESS CASE. DK.RGB 12.11.2017.V1

http://www.levabo.dk/apps.html
Eller scan QR koden:

®

medical cushions
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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
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.com

