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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - Trekantskuddar 

Care Wave Trekantskudde Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0607 

NEG2010 

Sesam nr: 37854 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 60x35x35 cm 

70x40x40 cm 

Beskrivning: Kudden kan placeras under knäna för att undvika skjuvning i ”hjärtläge”. Kudden 
ger en möjlighet att bibehålla lederna i en neutral och symmetrisk position. Kan 
också användas som ryggstödskudde. Vuxenstorlek. 

 

 

 

Care Wave Trekantskudde Grön 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0887 

Sesam nr: 37855 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 45x28x28 cm 

Beskrivning: Kudden kan placeras under knäna för att undvika skjuvning i ”hjärtläge”. Kudden 
ger en möjlighet att bibehålla lederna i en neutral och symmetrisk position. Kan 
också användas som ryggstödskudde. Kudde för barn. 

 

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 - Positioneringsrullar 

Positioneringsrulle Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0613 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: Diameter 20 cm, längd 75 cm 

Beskrivning: För att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, 
rullstol eller på tippbräda. Kan också användas som stöd i nacklordosen när 
vanlig kudde ej kan användas. I sidliggande kan rullen placeras framför bålen. Vid 
smärta i axeln och efter stroke kan positioneringsrullen ge lindring och bibehålla 
skuldran i en bra position. 

 
 

 

Positioneringsrulle Grön 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0884 

Sesam nr: 37849 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: Diameter 17 cm, längd 48 cm 

Beskrivning: För att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, 
rullstol eller på tippbräda. Kan också användas som stöd i nacklordosen när 
vanlig kudde ej kan användas. I sidliggande kan rullen placeras framför bålen. Vid 
smärta i axeln och efter stroke kan positioneringsrullen ge lindring och bibehålla 
skuldran i en bra 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/


 

Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 
Rörelse- styrketräning-och balansträning 

Hjälpmedelsservice  
 

 3 (3) 
 

 

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling - Positioneringsrullar 

Care Wave Positioneringsrulle Blå (par) 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0614 

Sesam nr: 37848 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

044827 044827 

Storlek: Diameter 20 cm, längd 35 cm 

Beskrivning: För att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, 
rullstol eller på tippbräda. Kan också användas som stöd i nacklordosen när 
vanlig kudde ej kan användas. I sidliggande kan rullen placeras framför bålen. Vid 
smärta i axeln och efter stroke kan positioneringsrullen ge lindring och bibehålla 
skuldran i en bra 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/

