®

medical cushions

Produktdatablad

short

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
100
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Hæleløfteren heel up® short er designet så den
giver en komplet lindring af hælen. Samtidig
er puden udformet med fordybning til achilles
senen og en højde som understøtter foden.
heel up® short er den optimale lejringspude når
den sengeliggende har behov for komfortabel og
trykreducerende underlag samtidig med en vis
mobilitet. Puden sikrer stabilitet, uden at hindre
patienten i at kunne bevæge sig.

60
50

40

30

20

10

mmHg

0

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
Sammen med heel up® short anbefales det at
anvende all up® multipude til understøtning af
knæ.

Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up Short

18 x 32 x 25 cm

12 stk.

70001

84422

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

medium

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
100
90
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70

Hæleløfteren heel up® medium er designet så
den giver en komplet lindring af hælen. Samtidig
er puden udformet med fordybning til achilles
senen og en højde som understøtter foden.
heel up® medium er den optimale lejringspude
når den sengeliggende har behov for komfortabel og trykreducerende underlag samtidig med
en vis mobilitet. Puden sikrer stabilitet, uden at
hindre patienten i at kunne bevæge sig.
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Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
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Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up Medium

18 x 39 x 25 cm

12 stk.

70007

84423

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

long

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
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Hæleløfteren heel up® Long er designet så den
giver en komplet lindring af hælen. Samtidig
er puden udformet med fordybning til achilles
senen og en højde som understøtter foden.
heel up® long er den optimale lejringspude når
den sengeliggende har behov for komfortabel og
trykreducerende underlag samtidig med en vis
mobilitet. Puden sikrer stabilitet, uden at hindre
patienten i at kunne bevæge sig.
Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
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Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up Long

18 x 48 x 25 cm

12 stk.

70002

84424

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

max

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
100
90

80

70

60
50

40

30

20

10

mmHg

0

Hæleløfteren heel up® max er designet så den
giver en komplet lindring af hælen. Samtidig
er puden udformet med fordybning til achilles
senen og en højde som understøtter foden.
heel up® max er den optimale lejringspude når
den sengeliggende har behov for komfortabel og
trykreducerende underlag som sikrer trykfordeling på hele underbenet og som støtter op under
knæet. Puden sikrer stabilitet, uden at hindre
patienten i at kunne bevæge sig.
heel up® max leveres med en ekstra strop der
kan anvendes til ekstra fiksering af puden på
underbenet umiddelbart under knæet
Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.

Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up Max

18 x 49 x 30 cm

12 stk.

70018

88297

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

max medium

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
100
90

heel up® Max Medium er en hæleløfter primært
beregnet til i-mobile patienter.
Puden har et særligt højt sejl under foden som
støtter ekstra ved lang tids sengeleje.
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Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet
uden hindringer i patientens bevægelighed.
Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
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Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up Max Medium

18 x 39 x 30 cm

12 stk.

70035

N/A

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

air medium

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
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heel up® Air Medium er en hæleløfter primært
beregnet til mobile patienter. Puden har luft
under hælen som forebygger trykskader når
hælen støtter mod underlaget.
Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet
uden hindringer i patientens bevægelighed.
Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
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Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up AIR Medium

18 x 39 x 25 cm

12 stk.

70036

N/A

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

cut medium

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
100
90

80

70

60
50

40

heel up® Cut Medium er en hæleløfter primært
beregnet til diabetespatienter. Pudens sejl under
foden er uden luft, hvilket muliggør fritlægning af
diabetiske sår på fod og tæer.
Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet
uden hindringer i patientens bevægelighed.
Ved selv de mindste bevægelser stimulerer heel
up hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til
optimering af kredsløbet.
heel up® er fremstillet af non-woven folie, hvilket
gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød og behagelig med optimal
trykfordeling.
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Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

Heel Up CUT Medium

18 x 39 x 25 cm

12 stk.

70037

N/A

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

®

medical cushions

Produktdatablad

inlay

heel up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.
Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer
optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

Produkt beskrivelse
Ved risiko for tilsmudsning af puden fra sår,
og/eller ved patienter med høj svedtendens,
kan Heel up inlay anvendes som et ekstra
beskyttende lag på puden.
Heel up inlay placeres på pudens overside
med stofsiden mod patientens hud.
Heel up inlay kan evt. klippes i facon med
en saks for at tilpasse formen således at der
opnåes den bedste beskyttelse i forhold til
placering af evt. sår og cirkulering af luft.

Egenskaber/Fordele
• Designet til behandling og forebyggelse af
tryksår på hælen.
• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det
samme produkt kan anvendes i forskellige
aflastningssituationer, så tryksårsforebyggelse
og behandling udføres optimalt.
• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
• Enkel håndtering. all up® pustes op før brug
og justeres til den enkelte brugers anatomi og
behov.
• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
• Produkterne overflødiggør håndtering i et
genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
Levabo’s
produkter
fylder minimalt
på depotet

Produktnavn
Heel Up Inlay

• Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl.
oppustningsdevice.
• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,
test for irritation og overfølsomhed.

Pudestørrelse

Pakning

Varenummer

HMI Nummer

35 x 50 cm.

5/10 stk.

76015

N/A

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
info@levabo.dk
www.levabo.dk

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

