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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

C-kudde Tjock POZ  
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.1902 - inkl PU överdrag 

POZ22.1902LEN – inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 90x50x35 cm 

Beskrivning: C-kudde tjock, kan användas som omslutande kudde/ underarmstöd eller som 
bendelare i sidoposition. Stöd under lår o knä. 

 
 

 

C-kudde Halv POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.960 – inkl PU överdrag  

POZ22.960LEN – inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 105x22 cm 

Beskrivning: POZ in FORM C-kudde halv, kan användas som stöd för huvudet i sittande eller i 
liggande position. Halvsittande i säng eller i rullstol kan kudden användas som 
underarmstöd. Vid sidoposition kan kudden avlasta öra, hand eller arm.  

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Nackkudde POZ med öppen front 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.1903 - inkl PU överdrag 

POZ22.1903LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 50x40x20 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Nackkudde, finns med öppen front eller med låsfunktion, och är 
avsedda för att stabilisera huvudet i olika positioner. Även C-kudde Halv kan 
användas som Nackkudde. 

Nackkudde POZ med öppen front och C-kudde Halv kan användas som en böjd 
kudde för barn. 

 
 

 

Nackkudde POZ med låsfunktion 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.965 - inkl PU överdrag 

POZ22.965LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 135x22 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Nackkudde, finns med öppen front eller med låsfunktion, och är 
avsedda för att stabilisera huvudet i olika positioner. Även C-kudde Halv kan 
användas som Nackkudde. 

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

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Universalkudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

 

Lev. art.nr: POZ22.901 - inkl PU överdrag  

POZ22.901LEN - inkl Combiöverdrag  

POZ22.902 – inkl PU överdrag  

POZ22.902LEN – inkl Combiöverdrag  

POZ22.903 - inkl PU överdrag  

POZ22.903LEN - inkl Combiöverdrag  

POZ22.904 - inkl PU överdrag  

POZ22.904LEN - inkl Combiöverdrag  

POZ22.971 - inkl PU överdrag  

POZ22.971LEN -A-V-T inkl Combiöverdrag  

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 35x25 cm 

55x40 cm 

40x15 cm 

70x50 cm 

85x25 cm 

Beskrivning: 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 fem storlekar och kan utifrån brukarens behov användas i 
rullstol, säng eller där behov föreligger. A-V-T kudden, används främst för 
andningsbefrämjande positioner. 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Trekantskudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.905 - inkl PU överdrag  

POZ22.905LEN - inkl Combiöverdrag 

POZ22.910 - inkl PU överdra 

 POZ22.910LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 70x40x40 cm 

56x32x28 cm 

Beskrivning: 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 
kudde. 

 

Böjda kuddar – Banankudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.920 - inkl PU överdrag  

POZ22.920LEN - inkl Combiöverdrag 

POZ22.921 - inkl PU överdrag  

POZ22.921LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 200x30 cm 

140x20 cm 

Beskrivning: 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 vid positionering i sidliggande, som 
bendelare och som underarmstöd i sittande. 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

S-kudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.930 - inkl PU överdrag  

POZ22.930LEN - inkl Combiöverdrag 

POZ22.931 - inkl PU överdrag  

POZ22.931LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 185x35 cm 

145x25 cm 

Beskrivning: POZ in FORM S-kudde kan användas primärt för att skapa trycksavlastande 220-
30° sidoläge. Kuddens övre del placeras bakom brukarens nacke-rygg för att ge 
stabilitet. Kuddens nedre del används för bendelare. Vid positionering i 
framåtroterad sidoposition kan kuddens övre del i stället placeras framför 
brukarens bål och dess nedre del använda som bendelare. 

 

 

Positioneringsrulle POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.940 - inkl PU överdrag  

POZ22.940LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 75x18 cm 

Beskrivning: 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. 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Abduktionskudde POZ – T-kudde 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.950 - inkl PU överdrag  

POZ22.950LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 35x10/30x15 

Beskrivning: POZ in FORM T-kuddar och Abduktionskudde kan användas i liggande position 
för brukare som har moderat kontraktur och som ej har spasticitet. Kudden 
används för att separera benen på ett mjukt behagligt sätt. Behövs mer stöd kan 
ni använda CareWave Semi-Fowler eller T-kudde, som har en annan fyllning. 

 

 

 

Hand U-armskudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.950 - inkl PU överdrag  

POZ22.950LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 45x23x8,5 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Hand-Underarmskudde är en kilkudde, som kan användas för att 
avlasta smärtande hand och komfortabelt stöd för hand arm. Avlastar svullen 
hand då kudden ger högläge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Underbenskudde Hälavlastning POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.985 - inkl PU överdrag 

POZ22.985LEN - inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 48x30x12 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Underbenskudde är en kilkudde, som kan användas för brukare i 
liggande position, och halvsittande position. Kudden används för högläge samt för 
att avlasta underben och häl. Kudden kan även placeras utmed bålen och ge 
sidostöd. Eller som stöd för paretisk arm/hand. 

 

Underbenskudde Symetric POZ 
Leverantör: Togemo  

 

 

Lev. art.nr: POZ22.996 – inkl PU överdrag 

POZ22.996LEN – inkl Combi överdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 58x55x24 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Underbenskudde Symetric kan användas för brukare i liggande 
position och halvsittande position. Tygflerpen kan användas för att omsluta benen 
i en vilsam position. Inspektera om hälarna avlastas i denna position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

T-kudde POZ 
Leverantör: Togemo  

 

 

 

Lev. art.nr: POZ22.994 – inkl PU överdrag 

POZ22.994LEN – inkl combi överdrag 

POZ22.995 – inkl PU överdrag 

POZ22.995LEN – inkl Combi överdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 50x20x20 cm 

56x30x30 cm 

Beskrivning: POZ in FORM T-kuddar och 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 eller T-kudde, som har en annan fyllning. 

 

 

Avlastningskudde Huvud POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.99 -  inkl PU överdrag 

POZ22.990LE -  inkl Combiöverdrag 

Sesam nr: 49743 (PU överdrag) 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 50x40x9 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Avlastningskudde Huvud, med ett urtag för occiput 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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/
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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - POZInForm 

Hälavlastning Fotända POZ 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: POZ22.970 – inkl PU överdrag 

POZ22.970 – inkl Combiöverdrag 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 85x25 cm 

Beskrivning: POZ in FORM Hälavlastning Fotända är avsedd 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, kan ytterligare en kudde placeras under knäleden, för 
att stabilisera och avlasta kontrakturen. 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-48-27/

