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Grundläggande principer

Målsättningen för en förändring i  brukarens ”positioneringsvardag” skall vara att:
-Optimera funktion

-Reducera och/eller förebygga risk för sekundärskador
-Förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal

Principerna för positionering:
-Rörelse är grundläggande

-Rörelse, så väl aktivt som passivt ska vara  i balans och i symmetri
-Postural stabilitet utgör basen för funktionell aktivitet

-Kroppshållning påverkar de flesta kroppsliga funktioner
-Kroppshållning påverkar neurologiska symptom såsom  reflexer och tonus

-Tyngdkraftens påverkan kan orsaka vävnadskada/deformiteter, men kan förebyggas vid adekvat positionering
-Ingen led skall vara i ytterläge under en längre tid

-Fysiskt och mentalt tillstånd påverkar varandra
-Stimulans genom aktivitet, både mentalt och fysisk, är viktig

-24-tim schema underlättar och ger bäst möjlighet att genomföra positionering utifrån dessa principer
-Fotografera för att  illustrera utvalda positioner.

-Märk upp positioneringsprodukterna

Nedsatt postural funktion och nedsatt förmåga till egna rörelser kan leda till:
-Muskelförkortning/förlängning som leder till kontrakturer och deformiteter

-Vävnadsskador inklusive trycksår
-Nedsatt syrenivå på grund av  negativ påverkan av respirationen

-Infektioner i luft och urinvägar
-Osteoporos (Benskörhet)

-Matsmältningsbesvär/ förstoppning.
-Smärta och sekundärt nedsatt rörelseförmåga

Pauline M Pope skriver i kapitel 6, sid 105 i sin bok Serve and complex Neurological Disability; ”De flesta sjuka
brukare tillbringar många timmar till sängs och kan utsättas för olika skador. Det är högst troligt att de flesta
assymmetrier uppstår i liggande position och sedan permanentas i sittande”.

Dessa så kallade ”vaneställningar” påverkar vardagen för brukaren. För att försöka motverka att felställningar och
kontrakturer uppstår kan varierande och förebyggande lägesändringar och positioner under dygnets 24 timmar
schemaläggas.

Funktion och självständighet skall vägas mot en ”korrekt positionering ”. När brukaren hamnar i en ”vaneställning” 
under långa perioder under dagen, kan vi kompensera med hjälp av lägesändring och positionering.

Förslag på positioner under 24-timmars positionering.
-Magläge (över kil eller rulle)

-Stå/upprätt position (tipp eller ståstöd)
-Sidoläge (30 °och 120 ° på gymnastikmatta eller i säng)

-Sittande med frontalstöd (underarmsstöd)

Brukaren, omvårdnadspersonalen och anhöriga bör få återkommande support och uppdatering av handhavandet 
kring brukaren av leg.sjukgymnast/arbetsterapeut/sjuksköterska. En gemensam strategi skall antas utifrån
nedanstående parametrar. Viktigt att handhavandet (management regime) följs av alla som i vardagen har kontakt 
med brukaren.

-Definition av problemställning
-Konsekvensutredning

-Motivering
-Planering

-Genomförande
-Utvärdering
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Tål ytdesinfektion , gäller endast PU hygienskydd.
Tål ej sköljmedel.

Rengöring:
1a hand spritavtorka
2a hand torka av kudden.
3e hand maskintvätt 

Combi komfort-överdrag , mjukt och stretchbart med en tunn PU film invändigt.
Kan tvättas vid behov upp till 60 grader.
Combi komfort-överdraget kan torktumlas på låg värme eller dropptorkas.
Ej sköljmedel.

PU-Hygienöverdrag elastisk i 2 led
Torka av överdraget vid behov med milt diskmedel eller ytdesinfektionsmedel med tensider.
Blod, urin och avföring löses lättast upp med kallt vatten.
Mellan varje patient skall hygienöverdraget tvättas i maskin 60-95 grader.
Hygienöverdraget kan torktumlas på låg värme eller dropptorkas.
Ej Sköljmedel.

Rengöring / Fakta
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Öko-tex 100 klass 1 
certifierade överdrag.

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001. Produkterna är CE märkta .
Produkterna uppfyller Medicinteknisk direktivet MDD 93/42/EE

Brand; NF EN 597-1-2
Brand; NF ISO 12952-1-2 2010.

Brand ;CRIB 5 och 7.
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Art.nr Universalkudde 55x40 cm

POZ22.902
Universalkudde Grå 55x40 cm 

inkl PU överdrag

POZ22.902LEN
Universalkudde Grå 55x40 cm 

inkl Combi överdrag

POZ22.902H PU överdrag

POZ22.902HLEN Combi överdrag

Universalkuddar

POZ in FORM Universalkudde kan användas i sittande, halvsittande eller i liggande position. 
Kudden avlastar, och skyddar brukaren i en optimal position. Kuddarna finns i tre olika
storlekar och kan utifrån brukarens behov användas i rullstol, säng eller där behov föreligger.

Art.nr Universalkudde 40x15 cm

POZ22.903
Universalkudde Grå 40x15 cm 

inkl PU överdrag

POZ22.903LEN
Universalkudde Grå 40x15 cm 

inkl Combi överdrag

POZ22.903H PU överdrag

POZ22.903HLEN Combi överdrag

Art.nr Universalkudde 35x25 cm

POZ22.901
Universalkudde Grå 25x35 cm 

inkl PU överdrag

POZ22.901LEN
Universalkudde Grå 25x35 cm 

inkl Combi överdrag

POZ22.901H PU överdrag

POZ22.901HLEN Combi överdrag
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POZ in FORM Trekantskudde kan användas som ryggstödskudde i sidliggande och eller som 
underbenskudde i halvsittande eller i ryggliggande positioner. Kudden ger möjlighet till att 
samla ihop benen. Äldre brukare som glider ner mot fotgaveln eller som har höft/ 
knäkontrakturer kan också vara hjälpt av denna kudden.

Art.nr Trekantskudde 56x32x25 cm

POZ22.910 Trekantskudde Grå 56x32x25 cm inkl PU överdrag

POZ22.910LEN Trekantskudde Grå 56x32x25 cm inkl Combi överdrag

POZ22.910H PU överdrag

POZ22.910HLEN Combi överdrag

Trekantskudde
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POZ in FORM Positioneringsrulle finns i en storlek, och kan användas i sittande, halvsittande
eller i liggande position. Rullen kan användas för att avlasta hälområdet eller för att avlasta 
kontraktur i höft/knäled. För barn kan kudden placeras under bålen / armhålorna i 
maglägesposition, för att stimulera underarmstöd och en aktiv huvudkontroll. 

Art.nr Positioneringsrulle 75x18 cm

POZ22.940 Positioneringsrulle Grå 75x18 cm inkl PU överdrag

POZ22.940LEN Positioneringsrulle Grå 75x18 cm inkl Combi överdrag

POZ22.940H PU överdrag

POZ22.940HLEN Combi överdrag

Positioneringsrulle
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POZ in FORM Nackkudde, med  låsfunktion är avsedda för att stabilisera huvudet i olika 
positioner. 

Nackkuddar med låsfunktion skall endast användas när brukaren är under uppsikt. Vid 
behov kan låsanordningen klippas bort.

Art.nr Nackkudde 135x22 cm

POZ22.965 Nackkudde Grå 135x22 cm inkl PU överdrag

POZ22.965LEN Nackkudde Grå 135x22 cm inkl Combi överdrag

POZ22.965H PU överdrag

POZ22.965HLEN Combi överdrag

Nackkudde
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POZ in FORM C-kudde halv, kan användas som stöd för huvudet i sittande eller i liggande
position. Kan även i ryggläge placeras under låren för att ge en lätt höftflektion samt minska
risken att glida nedåt i säng. Vid sidoposition kan kudden avlasta benutskott, mellan benen
eller för att avlasta hand/arm.

Art.nr C-kudde halv 105x22 cm

POZ22.960 C-kudde halv Grå 105x22 cm inkl PU överdrag

POZ22.960LEN C-kudde halv Grå 105x22 cm inkl Combi överdrag

POZ22.960H PU överdrag

POZ22.960HLEN Combi överdrag

C-kudde halv
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POZ in FORM Banankudde , kan användas för att ge stabila vilolägen och avlastande 
positioner i sittande, halvsittande eller liggande ställningar. Kudden finns i  en storlek, och 
lämpar sig utmärkt till positionering i sidliggande, som bendelare och som underarmstöd i 
sittande. Kuddens mjukt omslutande förmåga och dess tyngd ger en lugn och prasselfri 
positionering. Lämpar sig väl för orolig eller dement brukare.

Art.nr Banankudde 200x30 cm

POZ22.920 Banankudde Grå 200x30 cm inkl PU överdrag

POZ22.920LEN Banankudde Grå 200x30 cm inkl Combi överdrag

POZ22.920H PU överdrag

POZ22.920HLEN Combi överdrag

Banankudde
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POZ in FORM S-kudde , kan användas primärt för att skapa trycksavlastande 30° sidoläge. 
Kuddens övre del placeras bakom brukarens nacke-rygg för att ge stabilitet. Kuddens nedre 
del används för bendelare. Vid positionering i framstupa sidoläge kan kuddens övre del 
istället placeras framför brukarens bål och dess nedre del använda som bendelare.

Art.nr S-kudde 185x35 cm

POZ22.930 S-kudde Grå 185x35 cm inkl PU överdrag

POZ22.930LEN S-kudde Grå 185x35 cm inkl Combi överdrag

POZ22.930H PU överdrag

POZ22.930HLEN Combi överdrag

S-kudde
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POZ in FORM Abduktionskudde kan användas i liggande position för brukare som har moderat 
kontraktur och som ej har spaticitet. Kudden används för att separera benen på ett mjukt 
behagligt sätt. Behövs mer stöd , kan ni använda CareWave Semi-Fowler.

Art.nr Abduktionskudde 35x30x15 cm

POZ22.950 Abduktionskudde Grå 35x30x15 cm inkl PU överdrag

POZ22.950LEN Abduktionskudde Grå 35x30x15 cm inkl Combi överdrag

POZ22.950H PU överdrag

POZ22.950HLEN Combi överdrag

Abduktionskudde
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POZ in FORM Hand-Underarmskudde kan användas för att avlasta smärtande eller kontrakt 
hand. Avlastar svullen hand då kudden ger högläge.

Art.nr Hand-underarmskudde 45x23x8,5 cm

POZ22.980
Hand-underarmskudde Grå 45x23x8,5 cm

inkl PU överdrag

POZ22.980LEN
Hand-underarmskudde Grå 45x23x8,5 cm

inkl Combi överdrag

POZ22.980H PU överdrag

POZ22.980HLEN Combi överdrag

Hand-underarmskudde
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Art.nr Underbenskudde hälavlastning 48x30x12 cm

POZ22.985
Underbenskudde hälavlastning Grå 48x30x12 cm

inkl PU överdrag

POZ22.985LEN
Underbenskudde hälavlastning Grå 48x30x12 cm

inkl Combi överdrag

POZ22.985H PU överdrag

POZ22.985HLEN Combi överdrag

Underbenskudde hälavlastning

POZ in FORM Underbenskudde kan användas för brukare i liggande position, och halvsittande 
position. Kudden används för högläge samt för att avlasta underben och häl.
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POZ in FORM Avlastningskudde Huvud, med  ett urtag för occiput och är avsedd för att 
stabilisera och avlasta huvudet i ffa ryggposition. Kan också användas i sidoposition för att 
avlasta örat. Behövs mer specifik avlastning för öra kan kudden kombineras med CareWave
Öronkudde.

Art.nr Avlastningskudde huvud 50x40x9 cm

POZ22.990
Avlastningskudde huvud Grå 50x40x9 cm

inkl PU överdrag

POZ22.990LEN
Avlastningskudde huvud Grå 50x40x9 cm

inkl Combi överdrag

POZ22.990H PU överdrag

POZ22.990HLEN Combi överdrag

Avlastningskudde huvud
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Art.nr Hälavlastning fotända 85x23 cm

POZ22.970
Hälavlastning fotända Grå 85x23 cm

inkl PU överdrag

POZ22.970LEN
Hälavlastning fotända Grå 85x23 cm

inkl Combi överdrag

POZ22.970H PU överdrag

POZ22.970HLEN Combi överdrag

Hälavlastning fotända

POZ in FORM Hälavlastning Fotända, är avsett för att användas för att avlasta hälar i
ryggposition. Kudden levereras med ett band med fixlås. Kudden kan med hjälp av band och
lås monteras runt madrassen. Lakan kan bäddas och hängas löst över Hälavlastningskudden.
Viktigt att reglera sängens bendel så att ej översträckning uppstår i knäleden. När redan
uppkomna kontrakturer finns eller när sängen ej kan regleras, skall kudde placeras under
knäleden, för att stabilisera och avlasta kontrakturen.
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