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ATT FÖREBYGGA
OCH LINDRA
FALLSKADOR OCH TRYCKSÅR är några av de
vanligaste typerna av vårdskador i Sverige. Varje år skadas 75
000 äldre personer vid fallskador och ett hundratal fallskador
rapporteras årligen från den slutna sjukhusvården. En noggrann
utvärdering av patienten och patientens hemmamiljö är
ofta nödvändig. En viktig del av det arbetet är att ge bättre
friktion mot hala golv och underlag, men också att skydda och
förebygga fall.
Tryckskador orsakar både svårläkta sår
och enormt lidande för patienten. En del
i det förebyggande arbetet är att hitta
lämpliga hjälpmedel som kan användas för
att, exempelvis, avlasta tryck över häl och
armbåge. Detta kan göras på en mängd olika
Förebygg och ortosbehandla
hälsår SIDAN 8-9

sätt. På sidorna 8-9 i den här broschyren

finns en översikt över DeRoyals system från förebyggande till
ortosbehandling av uppkomna hälsår.
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Anti-Halkstrumpa Premium

Denna anti-halkstrumpa har utvecklats för att ge ett bra grepp mot nästan
alla hala ytor. Strumpan är tillverkad av frotté av polyamid och PU som antihalkmaterial som är dubbeltryckt. Strumpan har lösare resår upptill för att
minska risken att den stör cirkulationen. En speciell storlek finns också för
storväxta. Rekommenderad tvätt i 60 grader maskin. Säljs parvis eller 24 par/
kartong.

Anti-Halkstrumpa, Premium
Röd, styckvis
M3066-U-01
M3064-U-01
M3066-B-01

Röd, 24 par
M3066-U
M3064-U
M3066-B

Grå, styckvis par Grå, 24 par
M3058-U-01
M3058-U
M3059-U
M3059-U-01
M3068-U-01
M3068-B

Small/Medium
Large/X-Large
Bariatric

Skostorlek: 35-40
Skostorlek: 40-46
Skostorlek: 47-

Small/Medium
Large/X-Large
Bariatric

Skostorlek: 35-40
Skostorlek: 40-46
Skostorlek: 47-

Anti-Halkstrumpa Ekonomi

Denna anti-halkstrumpa har en tunnare kvalitet och är kortare med lösare
resår upptill. Tillverkad av polyamid och PU som anti-halkmaterial som är
dubbeltryckt. Rekommenderad tvätt i 60 grader maskin. Säljs 48 par/kartong.
Anti-Halkstrumpa Ekonomi
Ljusblå, 48 par
M3043D-M

Small/Medium

Skostorlek: 35-40

Grå, 48 par
M3043D-XL

Large/X-Large

Skostorlek: 40-45

Anti-Halktoffel

Speciellt utvecklad för inomhusunderlag som kräver extra friktion för att ge ett
bra grepp såsom plastmattor eller klinkers. Anti-halktoffeln har en gummisula
och en frotteovandel som är elastisk. Det ger en bra och komfortabel passform.
Säljs parvis.
Anti-Halktoffel
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Styckvis
M3070-CL-01
M3070-S-01

X-Small
Small

10-pack
M3070-CL
M3070-S

M3070-M-01
M3070-L-01
M3070-XL-01

Medium
Large
X-Large

M3070-M
M3070-L
M3070-XL

M3070-XXL-01

XX-Large

M3070-XXL

Skostorlek: 33-35
Skostorlek: 36-38
Skostorlek: 39-40
Skostorlek: 41-42
Skostorlek: 43-44
Skostorlek: 45-46

LUFTKUDDE GER
SKYDD VID FALL
™

Höftbyxa med skydd

En standardbyxa som kan användas både utanpå underbyxor eller som
underbyxor själva. Tillverkad av bomull. Har en låg profil för att kunna bäras
enkelt under kläder. På sidorna över höften finns två luftfyllda kuddar som
hjälper till att skydda höftregionen vid ett fall. Rekommenderad tvätt i 60
grader maskin. Säljs styckvis.
Höftbyxa med skydd
M4477-S

Small

Midjemått:
70-75 cm

M4477-M

Medium

75-85 cm

95-105 cm

M4477-L

Large

85-95 cm

105-115 cm

M4477-XL

X-Large
XX-Large

95-105 cm

115-125 cm

105-115 cm

125-135 cm

M4477-XXL

Höftmått:
90-95 cm
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Säkerhetshandband

Vid extuberingar eller patienter som klöser och river sig själva kan ett säkerhetshandband vara en tillfällig och kortare lösning. Handbandet är välpolstrat och
tillverkat av ett skummaterial. Säljs 10 par/förpackning.

Säkerhetshandband
M2029

Mått handband:
33 cm x 7,5 cm

Med D-ringsfäste

Längd band:
112 cm

Säkerhetshandband med snabbspänne
Tillverkad av ett mjukt och komfortabelt skummaterial som har dubbel
polstring för maximal komfort. För att förhindra extuberingar eller för
patienter med självskadebeteende kan ett säkerhetshandband vara en tillfällig
och kortare lösning. Dubbelbandet som är infäst i handbandet ger större
flexibilitet vid applicering. Snabbspännet i plast gör applicering enklare och
säkrare. Säljs 50 par/förpackning.
Säkerhetshandband med snabbspänne
M2052

Mått handband:
Längd: 33 cm, Höjd: 7,5

Bandlängd:
140 cm

Armbågsortos för flexionskontroll

Tillverkad av ett mjukt och ventilerade skummaterial med metallskenor för att
förhindra flexion av armbågsleden. Kan användas för att förhindra extuberingar
eller för patienter med självskadebeteende som en tillfällig och kortare lösning.
Appliceras med elastiska band med kardborre. Säljs styckvis.
Armbågsortos för flexionskontroll
M2035B-01

Styckvis

Mått:
Längd: 36 cm, Bredd: 43 cm

Vuxen

Kombibälte för säng/rullstol

Ett mjukt skumbälte som kan användas för patienter med hög risk för fall
att ramla ur sängen eller rullstolen. Kardborrestängningen kan placeras
antingen framtill eller baktill beroende på graden av restriktion. Banden har
snabbspännen för enkel applicering. Säljs styckvis.

Kombibälte för säng/rullstol
M1018-U
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Vuxen

Bältets mått:
Längd: 125 cm, Höjd: 13 cm
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Rullstolsbälte, lätt

Ett enklare rullstolsbälte tillverkat av ett komfortabelt skummaterial och med
kardborrestängning. Stängningen kan placeras framtill om patienten skall kunna
öppna själv eller baktill för högre restriktion. Bältet finns i två modeller; Med
handtag och Utan handtag. Säljs styckvis.
Rullstolsbälte, lätt
M5160D-U

Längd:
183 cm

Bredd:
13 cm

Utan handtag

M5165D-U

183 cm

13 cm

Med handtag

Häl- & armbågsskydd

Ett enklare skydd som kan användas både för häl- och armbåge. Lämplig som
förebyggande vid låg risk och som ett komfortkomplement. Tillverkad av
polyfiber som har en bra komfort och funktion. Fästs enkelt med hjälp av
kardborre. Säljs styckvis.

Häl- & armbågsskydd
M3009EU

Universal

Gelbo Häl- & armbågsskydd

Ett avancerat skydd med gel för effektiv tryck- & friktionsupptagning. Kan
användas för både armbåge och häl. Rundstickad och tillverkad av nylon/
spandex med en mineraloljebaserad gel. Säljs parvis.
Gelbo Häl- & armbågsskydd
M3022

Patienter under 50 kilos vikt

M3022-L

Patienter över 50 kilos vikt
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FÖREBYGG &
BEHANDLA
HÄLSÅR
HÄLSÅR ÄR IDAG VANLIGT FÖREKOMMANDE

och mycket kostsamma vid behandling. Mediroyal kan nu
presentera tre olika 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 benpartier 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 förebygga,
men också behandla, trycksår är att kunna ge en effektiv

STEG 1 FÖREBYGGANDE

Användningen
syftar till att förebygga trycksår
över hälregionen. Huden på
patienten är intakt och opåverkad. Lämplig produkt: M3040
DeRoyal Hälkuddar.

och fungerande avlastning av det utsatta området. Vi
har samarbetat med DeRoyal för att utveckla 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.

STEG 2
TRYCKMINIMERING

Tryckskada
Grad 1 eller 2
enligt EPUAP:
Hudrodnad eller
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.

M3040 Hälavlastningskuddar

Patienter som är sängliggande med dålig cirkulation har ofta en stor
risk för att få hälsår. Hälavlastningskuddarna ger en bra polstring
över hälområdet. 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
Storlek
Skostorlek
Universal 35-48

M70-100L PruventorTM

Pruventor™ är en ny typ av ortos som kan användas för prevention
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 effektivt. Hälen är öppen för att minska risken för tryck.
Öppningen gör det också enkelt att kontrollera hälstatus. Två kryssband
hjälper att kontrollera plantarflexion. Tillverkad av en barriärtextil som
andas och förhindrar att vätska tränger in i ortosen. Ortosen är fylld med
klusterfiber som behåller sin form under långvarigt tryck. För att förhindra
rotation kan den medföljande kilen appliceras med kardborre. INDIKATIONER
Trycksårsprofylax för häl och fot, minskande av hudfriktion.
M70-100L Pruventor

TM

Storlek
Skostorlek
Universal 35-48

4300 Ortos för hälsår- &
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 hälområdet hos patienter som kan röra sig i sängen.
För att ytterligare stabilisera patienten ﬁnns en anti-rotationsbar som kan fällas
ut för att hjälpa till att förhindra rotation. Ortosen är utrustad med en antiglid
sula som har designats för att ge ett bra grepp inomhus för korta sträckor. Extra
foder till ortosen kan beställas separat.
4300 Ortos för hälsår- & fotledskontrakturer
Storlek
Small
Medium
Large

Skostorlek
35-39
40-43
44-46
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Sittring

Speciellt designad för att ge en effektiv avlastning av coccyx. Tillverkad i ett
PU-skum med medium densitet. Bomullsöverdrag kan tas av och tvättas i 60
grader. Säljs styckvis.
Sittring
M10-070C

Längd: 37 cm Bredd: 30 cm Höjd: 6,5 cm

Sittkudde

En enklare sittkudde tillverkad i polyesterskum med vinylöverdrag. Kudden
erbjuder en enklare tryckavlastning och kan både användas för rullstolar
och vanliga stolar. Överdraget kan enkelt tas av och tvättas i 40 grader. Säljs
styckvis.
Sittkudde
M4011-WVC

Längd: 42 cm Bredd: 39 cm Höjd: 7,6 cm

Cylinderkudde

En enkel cylinderformad kudde i polyesterskum med bomullsöverdrag.
Kan användas både som nackkudde, svankstöd och som lätt flexionsstöd för
knäleden. Säljs styckvis.

Cylinderkudde
9221-00
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Längd: 43 cm Diameter: 14 cm
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