
medical cushions

®

Ben 17% Midte 38% Overkrop 45%
Vægtfordeling (for en gennemsnitlig person på 90 Kg.)

Multi chamber technology

trolley mattress
3zone

carry mattress

3zone

Topmadras med differentieret tryka� astning Produkt beskrivelse

Topmadrassen kan anvendes til:
• Standard enkelt seng 
• Bårer
hvor det har vist sig at være særligt behageligt 
og giver en effektiv omfordeling af tryk.

All On® Trolley Mattress er for synet med 
løftestropper i begge sider af madrassen for nem 
for� ytning.

Levabo topmadrasser er opdelt i 3 luftkamre, 
der tillader individuel a� astning af kroppen efter 
vægtfordeling. Hver luftsektion kan pumpes op 
med håndpumpe eller elektrisk pumpe inden for 
få sekunder, klar til brug.

Levabo Trolley Mattress er egnet til brug i både 
akutte og almindelige plejesituationer.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer 
all on®  hudens mikrocirkulation, hvilket medvirk-
er til optimering af kredsløbet.

Topmadrasserne er velegnede til effektiv foreby-
gelse og behandling af trykskader på de mest 
udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, 
skuldre, ryg m.m.

Disse egenskaber gør all on® til en optimal 
madras, når den sengeliggende har behov for et 
komfortabelt og trykreducerende underlag.

Produktnavn Størrelse i cm Pakning Varenummer

All On Trolley Carry 65 x 190 x 5 1eller 5 stk. 70064

all on® 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.

All On® Pat. Pending.  Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

Dansk udviklet
Dansk produceret

CE godkendt

• Designet til forebygelse og behandling af  
 trykskader på de mest udsatte steder som  
 f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

• Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det  
 samme produkt kan anvendes i forskellige  
 a� astningssituationer, så tryksårsforebyggelse 
 og behandling udføres optimalt.

• En-patient-brug sikrer høj hygiejne.

• Enkel håndtering. All On® pumpes op før brug   
    og justeres til den enkelte brugers anatomi og
    behov.

• God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorber- 
 ende og varmetransporterende materiale.

• Leveres i ren, forseglet pakning inkl. pumpe.

• Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010,  
 test for irritation og overfølsomhed.

Egenskaber/Fordele

Produktdatablad

Standard seng med 
All On Trolley Mattress 
med løftestroppe
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Pumpe medfølger


