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 Stram økonomi

   Knappe ressourcer

          
Prøv Levabo’s produktprogram 
af oppustelige en-patient puder

   Hygiejnisk

 Komfortabelt

  Nemt 

   Økonomisk

tryksår
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Antal HMI Nr. Anvendelse Om puden

Heel up - 
Short

18 x 32 x 25 72001 12 stk 84422
Hæl a� aster til mobile og siddende 

brugere, typisk kørestol. Kan 
anvendes til både forebyggelse samt 

afhjælpning af tryksår.

Heel up - 
Medium

18 x 39 x 25 72007 12 stk  84423

Hæl a� aster til  både forebyggelse 
og afhjælpning af tryksår. Typisk for 
brugere med korte ben. Mest an-

vendelig til sengeliggende. Yder god 
støtte af forfoden minimerer risikoen 

for dropfod.

Heel up - 
Long

18 x 48 x 25 72002 12 stk  84424

Hæl a� aster til  både forebyggelse 
og afhjælpning af tryksår.  Mest an-
vendelig til sengeliggende. Yder god 
støtte af forfoden minimerer risikoen 

for dropfod. 

Heel up - 
Max

18 x 50 x 30 72018 12 stk  88297

Hæl a� aster til  både forebyggelse 
og afhjælpning af tryksår.  Mest an-

vendelig til sengeliggende. Anvendes 
til brugere med en lang fod. Har et 
ekstra luftkammer under foden, der 

yder optimal støtte af forfod.

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 72003 12 stk 84487

Lejringspude 2 kamre.  Multifunktion. 
Kan med fordel anvendes til lejring i 
både liggende samt siddende posi-

tioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte 
til arm og mellem knæ).

All up - 
Multi Medium

50 x 27 x 8 72004 12 stk  84488
Lejringspude 3 kamre.  Multifunktion. 

Kan med fordel anvendes til lejring 
i liggende positioner (Ml. ben, ryg), 

og eventuelt som støtte under fødder.

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 72005 12 stk  84489
Lejringspude 4 kamre.  Multifunktion. 

Kan bl.a. foldes/rulles sammen. 
(Under ben og arm, kommer med 

ekstra velcro bånd).

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 20 72012 6 stk 87159
Lejringspude, særlig anvendelig 

til hoftefraktur patienter samt hvor 
underekstremitet skal eleveres over 

hjertehøjde.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 72006 6 stk  84490
A� astningspude til underekstrem-
iteter, sengeliggende. Kan nemt 

fastgøres under madras, så puden 
ligger fast.

Navn Størrelse cm. Vare nr.

Heel up - Inlay X 10 35 x 50 76008

All up - Sheet Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Sheet Large X 5 50 x 100 76013

Puder til a� astning af hæl/ben

Tilbehør
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Awards

Levabo® � k på tysklands største messe for ældrepleje tildelt “Innovation-
spreis Altenp� ege 2015” for hæleløfter serien Heel Up®.

Dommer panelet lagde især vægt på hvor let produktet er at bruge, hvor 
oppumpningsindikatoren Stop Up® sikrer korrekt oppumpning, uden at 
brugeren nødvendigvis behøver lang uddannelse for at kunne fylde puderne 
korrekt.

Derudover blev produkterne rost for deres kompakte størrelse der fylder 
ganske lidt på depoterne, og gør det let at transportere produkterne til 
patienterne, en fordel der især kommer til udtryk i hjemmeplejen.

Husk de udsatte områder
Starten på et tryksår kan opstå 
indenfor et meget kort tidsinterval, 
2 – 4 timer!

Tryksår opstår på de udsatte om-
råder på kroppen, hvor knoglerne 
kun beskyttes af et tyndt lag hud.
 
Med Levabo®’s � eksible en-patient 
produktsortiment, er det muligt at 
foretage en hurtig og effektiv lejring 
af patienten, inden der opstår skade 
på de udsatte områder.
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Antal HMI Nr. Anvendelse Om puden

All up - 
Seat

42 x 42 x 5 72008 12 stk  84491
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Standard 

størrelse til kørestol. Max 150 kg.

All up - 
Seat Large

52 x 52 x 5 72019 12 stk  100224
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Ekstra længde 

samt bredde. Max 150 kg.

All up - 
Seat Max 
(bariatrisk)

52 x 62 x 5 72020 12 stk  100225

Siddepude, ekstra forstærket. Bari-
atrisk pude til brugervægt op til 250 
kg. Trykfordelende for forebyggelse 
eller afhjælpning af tryksår.  Ekstra 

længde samt bredde.

All up - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 72021 12 stk 100226

Siddepude, ekstra forstærket. 
Anvendelig til halvsidig paretiske 
brugere med ustabil siddestilling. 

Pude er delt i to, til individuel lufttryk. 
Forebyggelse eller a� astning af 

tryksår. Max 150 kg.

All up - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 72022 12 stk  100227

Speciel siddepude, ekstra forstærket. 
Til anvendelse for total a� astning 

af rectum, typisk ved stråleskader, 
følsomt haleben eller store gener ved  

hæmorider. Max 150 kg.

All up - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 72009 12 stk  85011
Siddepude og ryg pude. Kan an-

vendes med fordel til begge områder. 
God rygstøtte, let siddepude for 
korrekt siddestilling. Max 150 kg.

All up - 
Donut

45 x 45 x 8 72017 12 stk  87939
Siddepude, ekstra forstærket. Ring-
formet uden hul i midten, men med  
optimalt fordelt tryk til forebyggelse 

eller a� astning af tryksår. Max 150 kg.

All up - 
Bath

50 x 50 x 8 72013 12 stk  87158

Til bade/bækken stole for en bedre 
trykfordeling ved længere tids brug. 
Fastgøres til stolen med tape. Ved 

bad kan puden tørres og genbruges. 
Max 150 kg.

All up - 
Belly

65 x 75 x 15 72023 6 stk  100223
Speciel lejringspude med særlig 

anvendelse til radiologisk afdeling 
for at løfte brystkassen til specielle 

undersøgelser.

All up - 
Kidney

50 x 20 x 20 72014 12 stk 87938
Speciel lejringspude til særlig 

anvendelse for radiologisk afdeling 
til lejring af nyre / bækken område 

(Nyreknæk).

Puder til a� astning i siddeleje

Puder til special lejring

Forebyggelse og behandling af tryksår
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Antal HMI Nr. Anvendelse Om puden

All up - 
Seat

42 x 42 x 5 72008 12 stk  84491
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Standard 

størrelse til kørestol. Max 150 kg.

All up - 
Seat Large

52 x 52 x 5 72019 12 stk  100224
Siddepude, ekstra forstærket. 

Trykfordelende for forebyggelse eller 
afhjælpning af tryksår. Ekstra længde 

samt bredde. Max 150 kg.

All up - 
Seat Max 
(bariatrisk)

52 x 62 x 5 72020 12 stk  100225

Siddepude, ekstra forstærket. Bari-
atrisk pude til brugervægt op til 250 
kg. Trykfordelende for forebyggelse 
eller afhjælpning af tryksår.  Ekstra 

længde samt bredde.

All up - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 72021 12 stk 100226

Siddepude, ekstra forstærket. 
Anvendelig til halvsidig paretiske 
brugere med ustabil siddestilling. 

Pude er delt i to, til individuel lufttryk. 
Forebyggelse eller a� astning af 

tryksår. Max 150 kg.

All up - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 72022 12 stk  100227

Speciel siddepude, ekstra forstærket. 
Til anvendelse for total a� astning 

af rectum, typisk ved stråleskader, 
følsomt haleben eller store gener ved  

hæmorider. Max 150 kg.

All up - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 72009 12 stk  85011
Siddepude og ryg pude. Kan an-

vendes med fordel til begge områder. 
God rygstøtte, let siddepude for 
korrekt siddestilling. Max 150 kg.

All up - 
Donut

45 x 45 x 8 72017 12 stk  87939
Siddepude, ekstra forstærket. Ring-
formet uden hul i midten, men med  
optimalt fordelt tryk til forebyggelse 

eller a� astning af tryksår. Max 150 kg.

All up - 
Bath

50 x 50 x 8 72013 12 stk  87158

Til bade/bækken stole for en bedre 
trykfordeling ved længere tids brug. 
Fastgøres til stolen med tape. Ved 

bad kan puden tørres og genbruges. 
Max 150 kg.

Navn Størrelse cm. Vare nr.

All up - Seat Cover X 5 42 x 42 x 5 76009

All up - Seat Large Cover X 5 52 x 52 x 5 76010

All up - Sheet Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Sheet Large X 5 50 x 100 76013

Navn Størrelse cm. Vare nr.

Akut Kit Taske 40 x 31 x 15 76006

Tilbehør

Vores produkter kan virkelig gøre en forskel.

De innovative lejringsprodukter fra Levabo® er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og bliver 
produceret i Danmark. Produkterne har en lang række fordele i forhold til konventionelle lejrings-produkter.

Ved anvendelse af Levabo®’s lejringsprodukter har man  den fornødne lejringspude ved hånden, til effektiv tryksårs-
forebyggelse. Produkterne er en-patient, oppustelige lejringspuder som efter brug bortskaffes. Produkterne fylder 
meget lidt, både på depotet, og er et let transportabelt sortiment i Levabo®’s Akut Taske, som er udviklet 
til formålet.

Disse fordele kommer i særdeleshed til udtryk i hjemmeplejen. Som hjemmeplejer har man med Levabo®’s 
produkter således mulighed for at starte en effektiv tryksårs-forebyggende indsats tidligere, billigere og 
nemmere end ved anvendelse af konventionelle lejringsprodukter. Allerede ved mistanke om risiko for 
tryksår kan hjemmeplejeren øjeblikkeligt lejre  optimalt, og dermed undgå unødige lidelser for borgeren, 
og spare sundhedsvæsenet for efterfølgende betydelige udgifter til behandling af tryksår.

Produkterne er multifunktionelle og kan med fordel anvendes i de � este lejringssituationer. 
En-patient brug sikrer høj hygiejne.

Levabo Akut Kit

Forebyggelse og behandling af tryksår
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Navn Størrelse cm. Vare nr. Antal HMI nr. Anvendelse Om puden

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 72003 12 stk 84487

Lejringspude 2 kamre.  Multifunktion. 
Kan med fordel anvendes til lejring i 
både liggende samt siddende posi-

tioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte 
til arm og mellem knæ).

All up - 
Multi Medium

50 x 27 x 8 72004 12 stk  84488
Lejringspude 3 kamre.  Multifunktion. 

Kan med fordel anvendes til lejring 
i liggende positioner (Ml. ben, ryg), 

og eventuelt som støtte under fødder.

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 72005 12 stk 84489
Lejringspude 4 kamre.  Multifunktion. 

Kan bl.a. foldes/rulles sammen. 
(Under ben og arm, kommer med 

ekstra velcro bånd).

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 20 72012 6 stk 87159
Lejringspude, særlig anvendelig 

til hoftefraktur patienter samt hvor 
underekstremitet skal eleveres over 

hjertehøjde.

All up - 
Universal

50 x 50 x 8 72010 12 stk  85012
Lejringspude, typisk til ryggen, kors-
ben og haleben i knækseng og ved 
sideleje mellem benene. Kan foldes 

på midten hvis puden ønskes højere.

All up - 
Universal Long

55 x 70 x 8 72015 12 stk  87940

Lejringspude, typisk til sideleje 
mellem benene, længere model som 

beskytter knæ og maleoler. Kan 
foldes på midten hvis puden ønskes 

højere.

All up - 
Universal Slim

45 x 75 x 8 72016 12 stk 87941

Lejringspude typisk til sideleje mellem 
benene, længere og smallere model 

som sikrer afstand mellem knæ i 
sideleje. Kan foldes på midten hvis 

puden ønskes højere.

All up - 
Head

28 x 30 x 5 72011 12 stk 85013
Hovedpude. Særlig anvendelig til 

forebyggelse og behandling af tryksår 
på ører og nakke, er også anvendelig 

til koma patienter.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 72006 6 stk 84490
A� astningspude til underekstrem-
iteter, sengeliggende. Kan nemt 

fastgøres under madras, så puden 
ligger fast.

All up - 
Wedge 30 deg.

70 x 40 x 15 72024 6 stk  100228
Lejringspude til sideleje. Sikrer stabilt 
leje ved 30°,  kileformen ligger stabilt 
ved hjælp af en � ap der skubbes ind 

under patienten.

All up - 
Lap

80 x 60 x 10 72025 6 stk  100229
Lejringspude, halvmåne. Anvendes 
med fordel til kørestolsbrugere for 

a� astning eller støtte af arme.

All up - 
Lap Max

80 x 60 x 20 72026 6 stk  100230
Lejringspude, halvmåne. Ekstra 
højde. Anvendes med fordel til 

kørestolsbrugere for a� astning eller 
støtte af arme.

All up - 
Arm Rest

55 x 25 x 8 72027 12 stk 100231 Lejringspude til a� astning af armen.

All up - 
Elbow

30 x 20 x 10 72028 12 stk  100232 Lejringspude til a� astning af albuen.

Puder til a� astning af krop/arm
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Navn Størrelse cm. Vare nr.

Levabo manuel pumpe 29 x 6 x 6 76004

Levabo batteri pumpe 26 x 5 x 5 76001

Levabo 240V pumpe 24 x 13 x 11 76002

Levabo pumpedyse sæt X 10 76005

Navn Størrelse cm. Vare nr.

All up - Strap X 1 (Velcro) 5.5 x 200 76011

All up - Sheet Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Sheet Large X 5 50 x 100 76013

Tilbehør

Levabo Pumper
Som standard leveres alle Levabo®’s produkter med 
pumpedyse sæt inkluderet i pakningen med den enkelte pude.

Levabo’s produkter er
pladsbesparende på
depotet.
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multi small multi medium multi large multi max
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www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.dk

Levabo ApS
Højlundsparken 49

8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30

info@levabo.dk
www.levabo.com

Levabo Guide
Til Iphone, Ipad & Android

Hent gratis den nye 
Levabo mobile app på: 

http://www.levabo.dk/apps.html
Eller scan QR koden:

Altid korrekt 
oppumpning 
Med Levabo®’s patenterede Stop 
Up® system er du altid sikker på 
den korrekte oppumpning. Stop 
Up® båndet indikerer når den rette 
luftmængde er i puden. Se video på 
www.levabo.dk 

• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.

•   heel up® er designet til behandling og   

 forebyggelse af tryksår i hælregionen.

 all up® er designet til forebyggelse og   

 behandling af tryksår på albuer, 

 skuldre. ryg m.m.

•   Let & enkelt i brug.

• God komfort.

•  Blødt, hudvenligt, varmea� edende 

 og fugtabsorberende materiale.

•   Pladsbesparende på depotet.

• Leveres i ren, forseglet � ad forpakning 

 inkl. oppustningsdevice.

• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10 

 hud irritation og overfølsomhed.

• Leveres i � ere størrelser.

Levabo®’s Stop Up® system er nu med 
let forståelige piktogrammer.

Forhandler

heel up® & all up® Patent Pending, er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE godkendt. Ret til ændringer forbeholdes.
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