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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling – Specialkuddar 

Care Wawe Hemi-armstödskudde Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0732 

Sesam nr: 37842 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 60x35x26 cm 

Beskrivning: Kudde för att stabilisera paretisk arm sittande i rullstol eller fåtölj. Kudden kan 
användas utan bord eller armstödsplatta. Består av två delar. Den undre delen 
placeras i knät och den övre delen vinklas och fästs med hjälp av kardborreband 
mot den undre kudden. Kudden kan avlasta den smärtande och paretiska armen.  

 

 

Care Wawe Hemi-armstödskudde Grön 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0889 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 50x30x24 cm 

Beskrivning: Kudde för att stabilisera paretisk arm sittande i rullstol eller fåtölj. Kudden kan 
användas utan bord eller armstödsplatta. Består av två delar. Den undre delen 
placeras i knät och den övre delen vinklas och fästs med hjälp av kardborreband 
mot den undre kudden. Kudden kan avlasta den smärtande och paretiska armen. 

 

  

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 – Specialkuddar 

Care Wave Stabiliseringskudde ben Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG1075 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 80x70 cm 

Beskrivning: Denna specialkudde ger en mjuk och följsam men ändå stabil positionering av 
benen i neutralläge.  

Hälarna avlastas då kudden har en liten förhöjning i dess nedre del. 

 

 

 

Care Wave Fjärilskudde Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0919 

Sesam nr: 48806 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 40x30x10 cm 

Beskrivning: Kuddens form gör att den kan stödja och stabilisera underarmen, knäleden eller 
fotleden. Fjärilskudden är också en unik kudde som kan hjälpa vårdgivaren att 
”lyfta” benet vid såromläggning och bandagering samt stabilisera underarmen vid 
venprovtagning i säng. Vid ADL- på-av klädning kan kudden hjälpa brukaren att få 
upp foten från underlaget. För barn med hydrocephalus kan kudden stödja i 
nacklordosen 

 
  

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 – Specialkuddar 

Care Wave Fjärilskudde Grön 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0890 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 30x20x8 cm 

Beskrivning: Kuddens form gör att den kan stödja och stabilisera underarmen, knäleden eller 
fotleden. Fjärilskudden är också en unik kudde som kan hjälpa vårdgivaren att 
”lyfta” benet vid såromläggning och bandagering samt stabilisera underarmen vid 
venprovtagning i säng. Vid ADL- på-av klädning kan kudden hjälpa brukaren att få 
upp foten från underlaget. För barn med hydrocephalus kan kudden stödja i 
nacklordosen 

 

 
 

Care Wave Semi-fowler 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0611 

Sesam nr: 37850 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 70x50x12 cm 

Beskrivning: Kuddarnas avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att 
benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral 
position i sittande eller i ryggliggande. Kuddarna kan också fungera som 
bål/under-armstöd i magläge. Semi-Fowler kuddens mittenparti (abd.delen) får då 
hjälpa till att ge support för huvudlyft och armarna kan sträckas fram för lek och 
aktivitet. Sittande på baskudden, halvsittande i säng eller ryggliggande på 
gymnastikmatta kan kudden ge huvud och bålen ett upprätt stöd. 

 

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 – Specialkuddar 

Care Wave Semi-fowler 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0886 

Sesam nr: 37851 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 55x40x10 cm 

Beskrivning: Kuddarnas avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att 
benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral 
position i sittande eller i ryggliggande. Kuddarna kan också fungera som 
bål/under-armstöd i magläge. Semi-Fowler kuddens mittenparti (abd.delen) får då 
hjälpa till att ge support för huvudlyft och armarna kan sträckas fram för lek och 
aktivitet. Sittande på baskudden, halvsittande i säng eller ryggliggande på 
gymnastikmatta kan kudden ge huvud och bålen ett upprätt stöd. 

 

 

 

Care Wave Semi-fowler XXL 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG1391 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 88x63x15 cm 

Beskrivning: Se Semi-fowler 

 

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 – Specialkuddar 

Care Wave Semi-fowler XXS 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG1743 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 41x30x8 cm 

Beskrivning: Se Semi-fowler 

 

Care Wave Semi-fowler Hög ABD Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG2021 

Sesam nr: 46918 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 70x50x25 cm 

Beskrivning: Semi-fowler med hög ABD passar bra för brukare med starka höftböjare som vill 
korsa benen i liggande position.  

 

Care Wave Semi-fowler Hög ABD Grön 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG2022 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 55x40x18 cm 

Beskrivning: Se ovan 

 
 
 
 
 
 

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/
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 – Specialkuddar 

Care Wave T-kudde Large Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG3006 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 65x(42)x25x25 cm 

Beskrivning: T-kuddens avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att 
benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral 
position i sittande eller i ryggliggande position. Kudden kan även placeras på 
fotplattan till sulky/rullstol och avlasta samt positionera felställningar i fötter. 

 
 
 

Care Wave T-kudde Large Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG3007 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 49x(36)x18x20 cm 

Beskrivning: T-kuddens avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att 
benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral 
position i sittande eller i ryggliggande position. Kudden kan även placeras på 
fotplattan till sulky/rullstol och avlasta samt positionera felställningar i fötter. 

 

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/

