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Produktdatablad
Dansk udviklet

Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter Produkt beskrivelse

Heel Up Fix Short er en en-patient hæleløfter til 
tryka� astning af hæl hos mobile og siddende 
brugere, særligt personer som sidder i kørestol.

Det brede bånd sørger for at hæleløfteren sidder 
korrekt selv hvis brugeren bevæger sig. Særligt 
velegnet til urolige personer. 

Heel Up Fix Short er oppustelig og beklædt med 
nonwoven � lt, som er et hudvenligt materiale 
der er fugtabsorberende, varmetransporterende 
samt blødt og behageligt.

Hæleløfteren sikrer, udover a� astning af hæl, at 
akillessene og malleoler (knoglefremspring ved 
ankler) er a� astet. Den understøtter forfoden og 
forebygger dropfod.

Hæleløfteren har en ergonomisk afslutning så 
der ikke kommer øget trykbelastning på læggen 
og knæet ikke belastes.

• Designet til behandling og forebyggelse af  
 tryksår på hælen.

• 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 up® pustes op før brug  
 og justeres til den enkelte brugers anatomi og  
 behov.

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

• Produkterne over� ødiggør håndtering i et  
 genbrugsdepot og frigør behandlingsres- 
 sourcer.

• Leveres i ren, forseglet � ad forpakning inkl.  
 oppustningsdevice.

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

Egenskaber/Fordele

Produktnavn Pudestørrelse Pakning Varenummer

Heel Up FIX Short 18 x 32 x 25 cm 10 stk. 70146

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

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.
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