POSITIONERINGSKUDDAR

Formbara kuddar

Fasta kuddar

Bassortiment
044827
Avancerat sortiment

Stödkil/kilkudde
044827

044827
Vacuumkuddar
044827
Kuddar för våta miljöer
044827 & 093339
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Underbenskudde
044827

Startsida

FORMBARA KUDDAR - BASSORTIMENT
Bassortiment av positioneringskuddar för att skapa komfort och symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra positionen för
andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24 timmar. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt
information på leverantörens hemsida.

Curera – Care of Sweden AB
Curera Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar
som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är
också till stor hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna
och rullarna finns även våra mjuka hygienskydd och
bomullsöverdrag som tillbehör.
Varje modell finns i flera storlekar.
Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för
grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.

Fakta
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Material

50% HR-skum / 50% polyesterfiber

Innerkudde

Maskintvätt max 95°C, torktumlas/torkskåp

Hygienöverdrag

Avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C.

Bomullsöverdrag

Maskintvätt max 70°C.
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FORMBARA KUDDAR – AVANCERAT SORTIMENT
Avancerat sortiment av positioneringskuddar används då bassortimentet inte kan täcka patientens behov. Kuddar som med individuell specifik positionering används för att skapa
symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra positionen för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner
under dygnets 24 timmar. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.
Carewave – Togemo AB

Tumle – Uriform AB

CareWave positioneringskuddar kan användas för patienter med ingen eller mycket liten egen
förmåga till lägesändringar för att förebygga kontrakturer, deformiteter, trycksår och
kontrollera spasticitet, för att avlasta kroppsdelar samt för att åstadkomma funktionella
vilolägen och dränagelägen under dygnets 24 timmar.

TUMLE kudden kan användas vid smärta, för hög eller för låg muskeltonus,
kontrakturer, felställningar, demens och oroavslappning och vila. Genom sitt
utförande och material ges patienten avlastning då kuddarna formar sig individuellt
efter användaren och underlaget.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet
enligt SS8760001.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande
brandsäkerhet enligt SS8760001.

Fakta

Fakta
Material

Polystyren microkulor

Material

Polystyrenkulor

Innerkudde

Avtorkas med desinfektionsmedel

Innerkudde

Avtorkas med desinfektionsmedel

Hygienöverdrag

Maskintvätt 70-95°C

Hygienöverdrag

Maskintvätt max 95°C

Bomullsöverdrag Maskintvätt max 60°C
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Bomullsöverdrag Maskintvätt max 95°C
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FORMBARA KUDDAR - VACUUMKUDDAR
Positioneringskuddar där den anpassade formen låses genom vacuum för att uppnå ett bibehållet läge. Lämpligt för patienter där man behöver uppnå ett stabilare stöd än traditionella
positioneringskuddar kan ge. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.
Vacushape – Togemo AB
Positioneringskuddar som består av ett töjbart neoprenöverdrag som är fylld med små polypärlor som har en hög
friktionskoefficient. För att forma dynan och bestämma dess
hårdhet, sugs luft ut med hjälp av en manuell vakuumpump
som ingår vid leverans.
Kuddarna är lätta att rengöra och underhålla samt har en lång
hållbarhet.
Varje modell finns i flera storlekar.
Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för
grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.

Fakta
Material

Nylonbeklädd neopren fylld med polypropenkulor

Innerkudde

Maskintvätt max 45°C i tvättpåse

FORMBARA KUDDAR – KUDDAR FÖR VÅTA MILJÖER
Positioneringskuddar framtagna för att användas i våta miljöer kan användas till patienter för att skapa trygghet och positionering i hygiensituationer samt som flythjälpmedel i
bassäng. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.
Tumle hygien – Uriform AB
Tumle hygienkuddar möjliggör en trygg och säker position i
hygienstol eller duschbrits genom att minska risken för
urglidning samt gör situationen mindre utlämnad.
Efter varje användning ska kudden spolas igenom noga och
dropptorka.

Fakta
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Material

Polystyrenkulor med överdrag av polyestertyg och polyesternät

Kudde

Maskintvätt max 60°C i tvättpåse
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FASTA KUDDAR – STÖDKIL/KILKUDDE
Positioneringskuddar för avlastning samt stöd bl.a. i sidoläge. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens
hemsida.
Curera stödkil – Care of Sweden AB
Curera Stödkil används bland annat till att placera en patient i sidoläge för att
avlasta sacrum (korsbenet) som är ett extra tryckkänsligt område. Vid sidoläge
används två stödkilar samtidigt.
Exempel på användning:
• När brukaren har svårt att ligga helt på sidan
• För att avlasta i trycksårsförebyggande syfte
• När brukaren själv har svårt att ändra viloläge
• Som sparkskydd mot sänggrindar
• Till annan positionering
Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande
brandsäkerhet enligt SS8760001.

Fakta
Material

100% kallskum med överdrag i polyuretan/polyester

Överdrag

Avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C.

FASTA KUDDAR – UNDERBENSKUDDE
Positioneringskuddar för avlastning samt stöd av benen. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens
hemsida.
Rhombo-Med venkudde – Etac Sverige AB
Venkudden ger en avlastade ställning i ryggläge med benen i upphöjt läge för att minska svullnad samt smärta i ben och fötter. Hälarna kan få en total avlastning genom att placeras
utanför kudden.

Fakta
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Material

Elastiska bolsterpärlor samt små rombiska polyuretanstavar

Hygienöverdrag

Maskintvätt max 95°C.

Startsida

Generell information
Avtal

2018-O000935

Avrop

Avropsordning vid fler än en leverantör.
1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.
Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:
2) produktens handhavande och funktion.
Om fler än en produkt kvarstår väljs:
3) produkt med lägst pris.

Leveranstid

10 arbetsdagar

Leverans

Levereras styckvis

Dokument

Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning
Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.

Garantitid

2 år (1 år förslitningsdelar)

Logistik

Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.

Support från Leverantören

Utprovningsstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt.
Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.
Produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.

Kontakt sortiment- och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se
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