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Katalog over trykaflastende foranstaltninger i kørestol og seng
Trykaflastende puder til kørestole
Decudan pude
• Trykfordelende
• Forebygger siddesår
• Skummet er opskåret i firkanter, således at
overfladespændingerne mindskes og kroppens overflade holdes
naturligt tør.
• Vedligeholdelse: Ingen, dog tjek at skummet er intakt.

Vicair pude
• Beregnet op til tryksårskategori 4
• Bygget op i flere kamre, fyldt med luftceller (trekanter).
• Kan bruges ved komplekse positioneringsbehov, hvor optimal
og korrekt siddestilling samt forebyggelse mod tryksår er højt
prioriteret.
• Fås med inkontinensbetræk
• Brugervægt 250 kg
• Vedligeholdelse: skal rystes dagligt, så cellerne fordeles.
• Læs mere: http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=8081

Roho pude
• Beregnet til tryksårskategori 4
• Neoprengummi, fungerer med indbyrdes forbundne 10 cm høje
luftceller, som indstilles efter brugerens behov. Puden, som
også øger stabiliteten, indstilles vha. en enkelt ventil og en
luftkontrol. Lev. med betræk, pumpe, reparationssæt og dansk
brugsvejledning.
• Fås med inkontinensbetræk
• Brugervægt max 400 kg
• Vedligeholdelse: skal tjekkes for luft dagligt (håndtest)
• Læs mere: http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=11093
Sådan kommer du luft i roho-puder:
1. Tryk den grønne knap ind. Åben ventilen i siden af puden og
pump luft i puden.
2. Fjerne pumpen og luk ventilen.
3. Sæt brugeren på puden.
4. Læg hånden mellem brugerens laveste stikkende
knoglefremspring og puden. Luk luft ud fra ventilen til brugeren
synker ned i puden. Når fingrene kan vippe ca 2 cm mellem
bruger og bund, lukkes ventilen.
5. Ret op i den ønskede siddestiling, og tryk den røde knap i
bund. Luften isoleres nu i de 4 kamre og giver stabilitet.
6. Kontrollér at brugeren ikke sidder igennem puden.
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Trykaflastende madrasser

Dacabo Square
• Trykaflastende standardmadras
• 8 cm organic skum øverst og 6 cm koldkum nederst
• Tryksårstadie 0-1
• Max brugervægt 140 kg

Roho Sofflex 2
• Topmadras til forebyggelse og behandling af tryksår
• Statisk luftmadras
• Tryksårstadie 1-3
• Max brugervægt 136 kg

Softair Excellence
• Til patienter med høj risiko for at udvikle tryksår
• Vekseltrykmadras
• Tryksårstadie 4
• Max brugervægt 140 kg

Svært undervægtige
Der forefindes endvidere madrasser til svært undervægtige.
Udfyld scoreskema med uddybende begrundelse.
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