
EFFEKTIV PREVENTION OCH 
ORTOSBEHANDLING AV HÄLSÅR

å

Steg 1 Förebyggande 
   Användningen syftar till att 
förebygga trycksår över hälre-
gionen. Huden på patienten är 
intakt och opåverkad. 
Lämplig produkt: 
M3040 DeRoyal Hälkuddar.

Steg 2 Tryckminimering 
   Tryckskada Grad 1 eller 2 
enligt EPUAP: Hudrodnad el-
ler delhudsskada. Behov för att 
akut avlasta området på hälen.
Lämplig produkt: 
M70-100L PRUventor.

Steg 3 Behandling, tryck- 
och friktionsminimering 
   Tryckskada Grad 2-4 enligt 
EPUAP. Delhudsskada till djup 
vävnadsskada. Behov av att 
akut avlasta området från tryck 
och friktion.
Lämplig produkt: 
4300 AC Boot.

Hälsår är idag vanligt förekommande och 
mycket kostsamma vid behandling. Mediroyal 
kan nu presentera tre produkter som effektivt 
kan förebygga och behandla hälsår. 
 
Trycksår är en lokal skada i huden och underliggande 
vävnad som orsakas av störning av blodtillförseln till 
området. Patientens tyngd orsakar tryck över ben-
partier som i sin tur trycks mot underlaget. Över hela 
hälregionen ligger ben mycket nära huden och därför är 
hälen mycket utsatt för trycksår. Nyckeln till att både 
förebygga men också behandla är att kunna ge en effek-
tiv och fungerande avlastning.  Mediroyal har utvecklat 
ett system av ortoser 
som både fungerar för 
prevention och vid 
behandling av hälsår. 
De olika stegen gör 
att du enkelt kan välja 
rätt produkt.
 
 



M3040 HÄLAVLASTNINGSKUDDAR 
En enkel och effektiv ortos för hälsårsprofylax. 
 
Patienter som är sängliggande med dålig cirkulation har ofta en stor risk 
för att få hälsår. Hälavlastningskuddarna ger en bra polstring över häl-

området. Tillverkade i bomullsmaterial med fiberfill-polstring som 
är luftig och tryckavlastande. Bomullsband med kardborre håller 

ortosen på plats. Säljs parvis. Indikationer: Trycksårsprofylax 
för häl och fot, minskande av hudfriktion. 

M3040 Hälavlastningskuddar

Skostorlek

35-48

M70-100L PRUVENTOR™ 
Pruventor™ är en ny typ av ortos som kan användas för preven-
tion och behandling av hälsår för sängliggande patienter. Den kan 
också användas vid redan uppkomna sår för att effektivt avlasta 
det tryckutsatta området. 
 
Den bakre delen för vaden är specialdesignad för att avlasta hälen effek-
tivt. Häldelen är öppen för att minska risken för tryck men också för att 

snabbt kunna kontrollera hälstatus.  Över fotleden finns två kryssband 
som stabiliserar foten för att förhindra plantarflexion. Högst upp 

finns också ett extra stabiliserande band som kan appliceras vid 
behov. Överdraget är tillverkat av en barriärtextil som ger hög 
komfort och förhindrar att vätska tränger in i ortosen. Ortosen 
är fylld med så kallad klusterfiber, en nylonfiber som behåller 

sin form effektivt, även under långvarigt tryck. För att förhindra 
rotation kan den medföljande kilen appliceras med kardborre.

M70-100L PruventorTM

Skostorlek
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4300 ORTOS FÖR HÄLSÅR OCH FOTLEDSKONTRAKTURER 
En mycket funktionell ortos för att förhindra kontrakturer och 
trycksår över hälregionen. Tillverkad av en platsbygel i HDPE som 
förhindrar att hälen utsätts för tryck. 
 
Polstringen är tillverkad av Vel-Foam som ger en bra tryckupptagning och 
komfort. Plastbygeln skyddar också från friktionsproblematik över hälom-

rådet hos patienter som kan röra sig i sängen. För att ytterligare stabili-
sera patienten finns en anti-rotationsbar som kan fällas ut för att 

hjälpa till att förhindra rotation. Två ortoser kan även samman-
kopplas vid fixering. Kan användas effektivt för att förhindra 
kontrakturer vid långvarigt sängliggande. Ortosen är utrustad 
med en anti-glid sula som har designats för att ge ett bra grepp 

inomhus för mycket korta sträckor. Sulan på ortosen kan tas av 
vid behov. Extra foder till ortosen kan beställas separat. 

4300 AC-boot
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