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Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling – Tryckavlastningskuddar 

CareWave Avlastningskudde Öra Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG1103 

Sesam nr: 40344 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 30x30 cm 

Beskrivning: Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer 
från hak-spetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål 
format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en 
total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen 
och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår. Kudden placeras på en 
underliggande huvudkudde. Palpera och känn efter så att örat ligger fritt och 
avlastat. 

 
 

CareWave Hälskydd Blå 
Leverantör: Togemo  

 

 

Lev. art.nr: NEG0616 

Sesam nr: 37844 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 35x25 cm 

Beskrivning: Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller 
fotleden i ett neutral t läge i liggande position. Hälskyddet kan också användas 
när brukaren sitter i komfortstol under dagtid. Fixeras med hjälp av 
kardborreband. 

  

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  
 

 2 (4) 
 

 

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling – Tryckavlastningskuddar 

CareWave Hälskydd Grön 
Leverantör: Togemo  

 

 

Lev. art.nr: NEG0885 

Sesam nr: 37845 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 25x20 cm 

Beskrivning: Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller 
fotleden i ett neutral t läge i liggande position. Hälskyddet kan också användas 
när brukaren sitter i komfortstol under dagtid. Fixeras med hjälp av 
kardborreband. 

 

 

CareWave Hälskydd fotända Blå 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG0609 

Sesam nr: 46899 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 90x20 cm 

Beskrivning: Fotavlastningskudde kan användas vid sänggavel eller monteras runt madrassen 
med hjälp av fixlås. Vid kontraktur eller översträckning i knäleden, sänk sängens 
bendel eller placera en Universalkudde (NEG0944) under benet. När kudden 
används för att motverka droppfot eller andra felställningar, rekommenderas det 
att inspektera foten dagligen för att se om ytterligare avlastande kuddar behövs. 
För att skydda foten och minska risken för tryck kan en Universalkudde placeras 
mellan fotavlastningskudden och sänggaveln. 

  

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 – Tryckavlastningskuddar 

CareWave Underbenskudde FitLeg Non-slip (2-delad) svart 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG777161 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Beskrivning: 2-delad anatomisk formad underbenskudde som förhindrar att brukaren glider 
nedåt i sängen. Kudden reducerar risken att brukaren utsätts för friktion och 
skjuvkrafter. Benen hålls i en symmetrisk och neutral position och motverkar att 
knäleden översträcks. Hälarna avlastas. Kudden kan även användas i en 
standardsäng, inom palliativ vård, tillsammans med ett elektriskt/manuellt 
ryggstöd. Kan även användas postoperativt eller under rehabilitering. Skumbas: 
HR-kallskum, Överdrag: Polyuretanbeklädd polyesterväv 

 

Underbenskudde FitLeg XL lång  
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG774429 

Sesam nr: 49699 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 58x55x12 cm 

Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning 

 

Underbenskudde FitLeg XS kort  
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG777398 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 55x40x12 cm 

Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning 

 

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 - Tryckavlastningskuddar 

Underbenskudde FitLeg EVO lång, svart 
Leverantör: Togemo  

 

Lev. art.nr: NEG774430 

Sesam nr: 47268 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 044827 

Storlek: 58x55x12 cm 

Beskrivning: Anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning 

 

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/

