Pressure
Lejringssortiment
Lejring | Aflastning | Tryksårsforebyggelse

Lejring
Lejring

Tryksårsforebyggende og støttende lejring
Maksimal støtte og øget velvære
Gør livet meget lettere for brugerne, fordi det er blødt og smyger sig til kroppen, ligger stabilt og ikke er varmeproducerende.
Let håndtering
Gør livet lettere for plejepersonalet, fordi de vejer meget lidt og er uhyre lette at arbejde med, også når det drejer sig om
lejring af smerteprægede, deformerede patienter, som det ellers kan være meget svært at lejre rigtigt og sikkert.
Kvalitetssortiment til mange lejringssituationer
Lejringsprodukterne består af mikrokugler af finkornet polystyren omgivet af et bielastisk polyurethanovertræk, som er forbehandlet mod mikrober. Denne konstruktion medfører en helt unik krops- og temperaturtilpasning, samt god hygiejne.
Dette sortiment er udviklet efter plejepersonalets udtrykte behov til forskellige, krævende plejesituationer.
Designet til at tage kampen op mod tryksår
Lejringsprodukterne er designet til anvendelse ved tryksårstruede patienter med meget forskellig morfologi. Det er velkendt
at hyppig forflytning og anbringelse i forskellige aflastende liggestillinger nedbringer risikoen for tryksår.
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Tryksårsforebyggende
lejring for

1. Hoved og øre

Tryksår sker typisk på occiput eller øret. Dette sker enten via en tung ubevægelig hovedstilling i en for
hård eller for lille hovedpude. Her er det vigtigt at man danner et O-tryk omkring det tryktruede område,
eller giver den nødvendige støtte på resten af hovedet, for at aflaste trykket på det afficerede område.
OBS: betrækket på puden skal være glat for at undgå shear.

Universalpude

CareWave universalpude til
mange formål
Støtter patienter i abdominalregionen, samtidig med at produktet
”decubitus lateral” støtter ryggen
i sidelejring.

Tekniske data
x-small | 45x30 cm
HMI nr.: 69638
Varenr.: 61001001
60x40 cm
HMI nr.: 43931
Varenr.: 61000001

Kan understøtte lokalt i knæregionen og understøtter meget
tynde ben, malleolerne, achilles-området og underben for at
lette trykket i fodområdet.

Universalpude

Poz´ in' Form® universal
lejringspude
Støtter patienter i abdominalregionen, samtidig med at produktet
”decubitus lateral” støtter ryggen
i sidelejring.
Kan understøtte lokalt i knæregionen og understøtter meget
tynde ben, malleolerne, achilles-området og underben for at
lette trykket i fodområdet.

Tekniske data
Str. 1 | 35x25 cm
HMI nr.: 105545
Varenr.: 22901
Str. 2 | 55x40 cm
HMI nr.: 105547
Varenr.: 22902
Str. 3 | 40x15 cm
HMI nr.: 105548
Varenr.: 22903
Vandtæt betræk medfølger
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Halvmånepude
Poz’ in’ Form®

I kombination med Cylinderpuden
bruges denne pude til at forhindre
tryk og friktion mellem knæene,
samt holde hofterne abduktseret.
Den kan også bruges under nakken,
for at fordre til en bedre cervical
position.

Halskrave
Poz’ in’ Form®

Tekniske data
200x30 cm
HMI nr.: 105551
Varenr.: 22920

Tekniske data
135x21 cm
HMI nr.: 105552
Varenr.: 22965

Denne pude kan bruges omkring
nakke til at opnå mere komfort i
ligge stillingen, forhindre tryk på
baghovedet og sikre en bedre cervical position.
Giver behagelig støtte til hovedet
når patienten er i sideleje.
Kan også anvendes i siddestilling
hvor hovedstøtte er nødvendig.

Hovedaflastningspude
Poz' in' Form®

Tekniske data
50x40x9 cm
HMI nr.: 105559
Varenr.: 22990

Tryksårsforebyggende pude til
trykaflastning af hoved. Hullet
i puden sikrer en optimal positionering og tryksårsforebyggende effekt i hovedområdet. Kombinationen af memoryskum og
microfiber tillader god trykaflastning ved kontaktområder.
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GeoMatt Hovedpude
Ergonomisk udformet

GeoMatt er udviklet med fokus på
maksimal trykaflastning og shear
nedsættelse. Den er ergonomisk
udformet i det patenterede og
dokumenterbart effektive trykaflastningsmateriale GeoMatt. I modsætning til flade celler eller æggebakkesystemer, tillader GeoMatts
individuelle underskårne celler, at
overfladen kan deformeres og tilpasse sig forskellige kropskonturer.

Tekniske data
40x50x11 cm
HMI nr.: 62482
Varenr.: 6300-0000
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Tryksårsforebyggende
lejring for

2. Ryg og skulder

Tryksår sker typisk omkring overgangen mellem brystdelen og halsdelen ved rygraden eller omkring
skulderbladene. Her er det vigtigt at få aflastet det enkelte område med hyppige stillingsskift, netop omkring skulderpartiet, for at opnå den ønskede effekt.

Den bløde banan
Understøtter ryggen

Understøtter ryggen i sideleje evt.
sammen med produktet ”decubitus lateral” ved at anbringe den
dorsalt i brysthøjde.

Tekniske data
180x31 cm
HMI nr.: 43933
Varenr.: 61000002

Støtter patienten i siddestilling,
hvis patienten har en tendens til at
”vælte” til siden.

Decubitus lateral
Kropsstøtte

Tilpasses patientens stilling og
form når den anbringes langs ryggen med patienten i sideleje (30°).

Tekniske data
180x31 cm
HMI nr.: 43934
Varenr.: 61000003

Støtter fra skuldrene langs ryggen,
hoftepartiet, knæ og malleoler og
nedsætter friktionen fra lejringsfladen.
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Lateral zig-zag
lejringspude
Poz’ in’ Form®

Zig-zag lejringspuden bruges på
sideleje og sikrer komfortabel
støtte omkring skulder, ryg, hofter
og knæ.
Ydermere kan den bruges til at reducere shear og friktion.

Tekniske data
185x35 cm
HMI nr.: 105555
Varenr.: 22930
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Tryksårsforebyggende
lejring for

3. Hofte

Tryksår opstår på det yderste knoglefremspring (trocahantor major). Dette ses typisk ved folk, der kun
kan ligge på én side, grundet sygdom eller gammel vane. Hvis det stadig kun er muligt at lejre på den
afficerede side, kan man lejre patienten i forskellige vikler. 30 grader, 45 grader og 90 grader.
Den optimale tryksårslejring sker i en 30-graders sideliggende stilling.
OBS på hæle.

Lateral zig-zag
lejringspude
Poz’ in’ Form®

Zig-zag lejringspuden bruges
på sideleje og sikrer
komfortabel støtte omkring
skulder, ryg, hofter og knæ.
Ydermere kan den bruges til
at re-ducere shear og
friktion.

Tekniske data
185x35 cm
HMI nr.: 105555
Varenr.: 22930

Tekniske data

Trekant
lejringspude

56x32x28 cm
HMI nr.: 105544
Varenr.: 22910

Poz’ in’ Form®
Denne pude tilpasser sig til
alle morfologier. Placeres under knæene, for at
understøtte knæleddet. Det
vil forhindre bru-geren i at
glide nedad i sengen og
reducerer samtidig friktion
og forskydning i
sakrumområdet.
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Cylinderpude
Poz’ in’ Form®

Støtter i sideleje, når den placeres
mellem benene. Både indersiden
af knæ samt ankelknyste aflastes.

Halvmånepude
Poz’ in’ Form®

I kombination med Cylinderpuden
bruges denne pude til at forhindre
tryk og friktion mellem knæene,
samt holde hofterne abduktseret.
Den kan også bruges under nakken,
for at fordre til en bedre cervical
position.

Tekniske data
75x18 cm
HMI nr.: 105543
Varenr.: 22940

Tekniske data
200x30 cm
HMI nr.: 105551
Varenr.: 22920
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Tryksårsforebyggende
lejring for

4. Os Sacrum og
tuber ischiadicum
For at undgå tryksår eller behandle disse på bagdelens knoglefremspring, er det vigtigt at stilling og lejring skiftes ca. hver 1½ time. Disse knoglefremspring er særlig udsatte, da det er der, man i liggende stilling trykker hårdest ned på den underliggende madras. Her anbefales det at lejre i en 30-graders vinkel.
OBS: tryksår på halebenet forkommer ikke af den liggende stilling, da denne ikke er berøring med underlaget. Hvis patienten har tryk på halebenet, stammer det fra den siddende stilling – enten i stol eller seng.

Decubitus lateral
Kropsstøtte

Tilpasses patientens stilling og
form når den anbringes langs ryggen med patienten i sideleje (30°).

Tekniske data
180x31 cm
HMI nr.: 43934
Varenr.: 61000003

Støtter fra skuldrene langs
ryggen, hoftepartiet, knæ og
malleoler og nedsætter friktionen
fra lejrings-fladen.
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Tekniske data

Cylinderpude

75x18 cm
HMI nr.: 105543
Varenr.: 22940

Poz’ in’ Form®

Støtter i sideleje, når den placeres
mellem benene. Både indersiden
af knæ samt ankelknyste aflastes.

Tekniske data

Trekant lejringspude

56x32x28 cm
HMI nr.: 105544
Varenr.: 22910

Poz’ in’ Form®

Denne pude tilpasser sig til
alle morfologier. Placeres under
knæene,
for
at
understøtte knæleddet. Det vil
forhindre bru-geren i at glide
nedad i sengen og reducerer
samtidig
friktion
og
forskydning i sakrumområdet.
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Tryksårsforebyggende
lejring for

5. Ben og hæle

Ben og hæle er et meget udsat område for tryksår. Det skyldes den tynde hud omkring hælen, ankelknysterne og knysten ved lilletåen. Tryksår på disse områder, kan afhjælpes på mange måder.
Det rigtige valg til den enkelte afhænger af mange faktorer – såsom underlag, fodstørrelse, varmeudvikling, fugt og evt. deformiteter.

Cylinderpude
Poz’ in’ Form®

Støtter i sideleje, når den placeres
mellem benene. Både indersiden
af knæ samt ankelknyste aflastes.

Hælbeskytter

Tilpasser sig brugers stilling
og form
Egnet til at skabe 0-tryk under hælen
og beskytter malleolerne. Hælbeskytteren følger med når patienten
flytter fødderne.
Den er ikke egnet til patienter med
knækontrakturer.

Tekniske data
75x18 cm
HMI nr.: 105543
Varenr.: 22940

Tekniske data
26x15,5 cm
HMI nr.: 43941
Varenr.: 6100-0008
Vaskbart betræk i bomuld eller
polyurethan er tilgængeligt.

Designet til forskellige positioneringer.
Behageligt og køligt materiale.
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Tekniske data

Trekant lejringspude
Poz’ in’ Form

®

56x32x28 cm
HMI nr.: 105544
Varenr.: 22910

Denne pude tilpasser sig til
alle morfologier. Placeres under knæene, for at
understøtte knæleddet. Det vil
forhindre bru-geren i at glide
nedad i sengen og reducerer
samtidig friktion og
forskydning i sakrumområdet.

1-fods hælpude

Poz’ in’ Form® hælaflaster
Pudens formål er at flytte trykket
fra hælen til læggen.
Denne bruges under achillessenen, så der opnås 0-tryk på
hælen. Samtidig sikrer den en
komfortabel aflastning af achillessenen. Hælaflasteren holder ankelleddet i korrekt position.
Kan også benyttes som den vandrende pude.

Hællejringspude
m/strop
Poz’ in’ Form®

Placeres i bunden af sengen, under brugerens fodled. Her sættes
den fast med den justerbare strop.
Hermed kan man hurtigt og nemt
opnå nul-tryk på hælene, samt holde fodleddet i korrekt position.

Tekniske data
48x30x12 cm
HMI nr.: 105556
Varenr.: 22985

Tekniske data
85x25 cm
HMI nr.: 105557
Varenr.: 22970
Vandtæt betræk medfølger
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1-fods hælpude

Poz’ in’ Form® hælaflaster
Pudens formål er at flytte trykket
fra hælen til læggen.
Denne bruges under achillessenen, så der opnås 0-tryk på
hælen. Samtidig sikrer den en
komfortabel aflastning af achillessenen. Hælaflasteren holder ankelleddet i korrekt position.
Kan også benyttes som den vandrende pude.

Hællejringspude
m/strop
Poz’ in’ Form®

Placeres i bunden af sengen, under brugerens fodled. Her sættes
den fast med den justerbare strop.
Hermed kan man hurtigt og nemt
opnå nul-tryk på hælene, samt holde fodleddet i korrekt position.

Tekniske data
48x30x12 cm
HMI nr.: 105556
Varenr.: 22985

Tekniske data
85x25 cm
HMI nr.: 105557
Varenr.: 22970
Vandtæt betræk medfølger
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Har du prøvet PressurePads?
En nem, enkel og omkostningseffektiv
løsning til forebyggelse af tryksår

Hvad er PressurePads?

Virkningsmekanismer

Er din patient i risiko for at udvikle tryksår, eller har
tryksår i kategori 1, så kan du med fordel anvende
PressurePads, til forebyggelse af
•
•
•

Yderligere udvikling af grad 1 tryksår.
Risiko for udstyrsrelateret tryksår.
At nyligt helede sår ikke genopstår.

Pad
10x10x0,3 cm

20x20x0,3 cm

10x10x1,2 cm

20x20x1,2 cm

Hæl
Small
Large
Sacrum
One size

les ud over en større flade.
Reducerer shear og friktion.

Trykfordelende og rehydrerende hjælpemiddel
PressurePads er et trykfordelende hjælpemiddel,
der forebygger vævsskader forårsaget af tryk, tid og
shear. De forebygger desuden nyligt helede tryksår i
at opstå på ny. PressurePads indeholder polymer gel
og mineralske olier. Den mineralske olie rehydrerer
huden, og gør den dermed stærkere.

Strip
30x5x0,3 cm
50x2,5x0,3 cm

Trykfordeling – trykket forde-

Modstandsdygtig over for
højt tryk.

ZiboCare A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ZiboCare.dk | www.ZiboCare.dk | CVR: 29610274

