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Automatisk 
patient
positionering
gjort enkelt..

En-patient lateral positionerings 
system til forebyggelse 
og behandling af tryksår

Automatisk sidepositioneringssystem 0-30o
til tryksårsforebyggelse eller behandling

Omfattende tryka� astning
forebyggelse af trykskader/sår
behandling af eksisterende trykskader/sår

Kan integreres i enhver plejeseng med 
aftagelig madras og sidegærder

Tidsbesparende for personale, 
frigør behandlingsressourcer

Selv tunge patienter positioneres forsigtigt 

hvilket skåner plejepersonalet

Ingen søvn forstyrrelser af patienter

Svagt løft af madrassen, i modsat side 
af den primære løfteside, giver 
støtte og trykhed samt minsker 
risikoen for shear.
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Kontrol Box
Tænd for pumpen - 
Indstil hvor lang tid systemet skal køre,
og positionering foretages automatisk.

Flere retningslinjer for klinisk praksis anbefaler repositionering 
mindst hver anden time for immobile patienter og ældre. 
Også internationale retningslinjer for trykskader 2020 
anbefaler brugen af 30° sideleje.

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

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

.

Let at anvende

Klinisk effektivt

Turn All® Systemet 
gør en standard seng 
til en automatisk 
sidepositionerings-seng
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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.



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

Passer til enhver standard seng med sidegærder, 
hvor den placeres under den eksisterende madras, 
også anvendelig i elevationssenge.

Til alle senge 

Kontrolleret 
positionering

Turn All® systemet frigør behandlings resourcer

Positionering udføres let og med lav støj. Systemet 
tager ca. 7-14 minutter for en positionsændring. 
På grund af denne meget langsomme og jævne 
positionsændring opfattes systemet som meget 
behageligt af patienten. 
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www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.com

Levabo Aps.
Sverigesvej 20A

8660 Skanderborg
Denmark

Tel. +45 31 70 40 25
E-mail: info@levabo.dk
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Heel up® & All up®, Patent Pending. Udviklet og designet i Denmark af Levabo ApS. Produktet CE godkendt.

Produkt oversigt

Model Størrelse i cm. Produkt nr. Max vægt Kg Anvendelse

Turn All® Mattress Starter Kit 85 x 200 70085 150

Sæt med 3 Turn All® løftema-
drasser, 

3 Turn All® overtræk, 
og 1 pumpe

Turn All® Mattress Standard Kit 85 x 200 150 70100
Sæt med 1 Turn All® løfte-
madras monteret i Turn All® 

overtræk med 1 pumpe

Turn All® Mattress 85 x 200 70082 150
Den indre løftemadras til 

Turn All® systemet

Turn All® Cover 85 x 200 70083 NA
Overtræk til 

Turn All® løftemadrassen

Turn All® Pump 27 x 13 x 10 76057 NA
Pumpe til 

Turn All® systemet

• Omfattende tryka�astning
• Forebyggelse af trykskader/sår
• Behandling af eksisterende  
   trykskader/sår
• Ingen søvnforstyrrelser
• Lav støj
• Selv tunge patienter positioneres 
   forsigtigt (beskytter plejepersonalets 
   helbred)
• Fuldt overblik, da patienten altid ligger 
   med ryggen på madrassen
• Skånsom positionering selv for 
   patienter i smerter

• Svagt løft af madrassen, i modsat 
   side af den primære løfteside, giver 
   støtte og trykhed samt minsker 
   risikoen for shear
• Tidsbesparende,-frigør behandlings 
   resourcer, og mere plejetid tilgængelig 
   for patienter
• Forbedret mikroklima og bedre 
   blodcirkulation
• Robust, holdbar og pålidelig
• Kan integreres i enhver plejeseng med 
   aftagelig madras og sidegærder
• Vekselluft madras er ikke længere 
   nødvendig!

Fordele ved Turn All® systemet
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