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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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4

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Blå 60x30 NEG0943

Överdrag, bomull NEG0969

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0956

Överdrag, Combi
NEG0943 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Blå 70x40 NEG0944

Överdrag, bomull NEG0970

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0957

Överdrag, Combi
NEG0944 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Blå 60x40 NEG0605

Överdrag, bomull NEG0628

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0621

Överdrag, Combi
NEG0605 

HLEN

Universalkuddar

Universalkudden kan användas i sittande, halvsittande eller i liggande ställning. Kudden avlastar, skyddar och stabiliserar brukaren i 
en optimal position. Kuddarna finns i flera olika storlekar och kan utifrån behov användas från topp till tå.

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Blå 100x40 NEG1636

Överdrag, bomull NEG1638

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG1637

Överdrag, Combi
NEG1636 

HLEN
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CareWave Storlek cm Art. nr

Universalkudde Blå
(2-pack)

40x30 NEG0606

Överdrag, bomull (2-pack) NEG3903

Inkontinens överdr.  Polyurethan (2-pack) NEG0692

Överdrag, Combi (2-pack) NEG0606HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

Universalkudde Blå 35x20 NEG0945

Överdrag, bomull NEG0971

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0958

Överdrag, Combi NEG0945HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

Universalkudde
Halvmåne Blå 

46x22 NEG0942

Överdrag, bomull NEG0968

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0955

Överdrag, Combi NEG0942HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Blå 40x10 NEG0946

Överdrag, bomull NEG0972

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0959

Överdrag, Combi NEG0946HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Grön 45x30 NEG0881

Överdrag, bomull NEG0904

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0894

Överdrag, Combi NEG0881HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Universalkudde Tunn Grön
(2-pack)

40x30 NEG3003

Överdrag, bomull (2pack) NEG3903

Inkontinens överdrag, polyurethan (2-pack) NEG3803

Överdrag, Combi (2-pack) NEG3003HLEN
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

Banankudde Blå 120x75x30 NEG0608

Överdrag, bomull NEG0630

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0623

Överdrag, Combi NEG0608HLEN

Böjda kuddar

Bågformade kuddar som avser att ge stabila vilolägen i sidliggande, ryggliggande, sittande och halvsittande positioner.

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Banankudde Grön 110x55x23 NEG0882

Överdrag, bomull NEG0905

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0895

Överdrag, Combi NEG0882HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Bålstödskudde Blå 90x70x30 NEG0941

Överdrag, bomull NEG0967

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0954

Överdrag, Combi NEG0941HLEN

Banankudden kan användas i flera positioner för att ge brukaren stabila vilolägen. Vg se hemsidan www.togemo.se

Kudden stabiliserar bålen och ger ett bra underarmsstöd i sittande och halvsittande position

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Banankudde XL Blå 225x45x33 NEG3004

Överdrag, bomull NEG3904

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG3804

Överdrag, Combi NEG3004HLEN

http://www.togemo.se/
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

C-kudde Tjock Blå 90x50x35 NEG0947

Överdrag, bomull NEG0973

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0960

Överdrag, Combi NEG0947HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

C-kudde Tjock Blå 70x40x25 NEG0948

Överdrag, bomull NEG0974

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0961

Överdrag, Combi NEG0948HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

C-kudde Lång Blå 105x70x35 NEG0940

Överdrag, bomull NEG0966

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0953

Överdrag, Combi NEG0940HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

C-kudde Lång Blå 110x75x40 NEG0939

Överdrag, bomull NEG0965

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0952

Överdrag, Combi NEG0939HLEN

De långa C-kuddarna kan användas för att skapa stabila positioner i rygg eller sidoläge. I sidoläge kan armen placeras i en stabil 
och neutral position. Vg se hemsidan www.togemo.se

Kuddarna kan användas för att skapa stabila positioner i sittande, rygg eller sidoläge. Positioneringskudden placeras från
Skulderpartiet upp mot nacken för att fylla ut området vid måttlig bröstkyfos. För att bibehålla armen i en neutral position
i sittande kan kudden stödja från överarmen, armbågen och ner mot handen. C- kudden kan också användas som ”bord/-
underarmstöd” för olika aktiviteter i sittande och halvsittande läge.
Barn kan placeras i magläge över kudden. Det ger barnet  en möjlighet till att sträcka upp i nacke, bröstrygg samt underlätta
stimulans av huvud och öga- hand kontroll.
I sidoliggande kan C-kudde Tjock, användas som benskiljare samt även stabilisera armen i en neutral position.
C-kudde Tunn, kan användas som Hemi-kudde, stöd och utfyllnad av bröstkyfos,samt som frontalstöd i sittande.

CareWave Storlek
cm

Art. nr

C-kudde Tunn Blå 80x45x25 NEG3005

Överdrag, bomull NEG3905

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG3805

Överdrag, Combi NEG3005HLEN

http://www.togemo.se/
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

S-kudde extra
stor Blå

210x40 NEG1030

Överdrag, bomull NEG1051

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG1069

Överdrag, Combi
NEG1030 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

S-kudde Blå 170x30 NEG0610

Överdrag, bomull NEG0631

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0624

Inkontinens överdrag, polyurethan,
svetsad

NEG1107

Överdrag, Combi
NEG0610 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

S-kudde Grön 130x25 NEG0883

Överdrag, bomull NEG0906

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0896

Överdrag, Combi
NEG0883 

HLEN

S-kuddarna används primärt för att skapa tryckavlastande 10-30° sidoläge. Kuddens övre del placeras bakom ryggen och den nedre 
delen förs sedan upp mellan knän och underben. Vid positionering i 120-135° framstupa sidoläge placeras kuddens övre del framför 
och under överarmen, dess mellersta del framför och under det vinklade låret, dess nedersta del framför och under underbenet och
foten. S-kuddarna kan även användas vid dränageläge och vid spasticitetshämmande positioner.

S-kuddar

Passar brukare
över 175 cm

Passar brukare
upptil 175 cm

Passar brukare
under 150-160 cm
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

Nackkudde Blå 42x48 NEG0612

Överdrag, bomull NEG0633

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0626

Överdrag, Combi
NEG0612 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Nackkudde Grön 32X40 NEG0880

Överdrag, bomull NEG0903

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0893

Överdrag, Combi
NEG0880 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Nackkudde Blå 50x40x20 NEG0949

Överdrag, bomull NEG0975

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0962

Överdrag, Combi
NEG0949 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Nackkudde Blå 32x32x10 NEG0950

Överdrag, bomull NEG0976

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0963

Överdrag, Combi
NEG0950 

HLEN

Nackkuddar

Nackkuddar med och utan
låsfunktion för att stabilisera

och stödja huvudet.

Nackkudde med låsfunktion
Låsfunktionen kan gömmas i 
Övedraget vb, eller klippas bort.

Nackkudde med öppen front.
Materialet kan omfördelas i 
kudden.

Nackkudde med öppen front.
Materialet kan omfördelas i 
kudden.

Nackkudde med låsfunktion
Låsfunktionen kan gömmas i 
överdraget vb, eller klippas bort
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

Trekantskudde Blå 60x35x35 NEG0607

Överdrag, bomull NEG0629

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0622

Överdrag, Combi
NEG0607 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Trekantskudde Grön 45x28x28 NEG0887

Överdrag, bomull NEG0909

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0899

Överdrag, Combi
NEG0887 

HLEN

Trekantskuddar

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Trekantskudde
Blå

70x40x40 NEG2010

Överdrag, bomull NEG2910

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG2810

Överdrag, Combi
NEG2010 

HLEN

Trekantskuddarna kan användas som ryggstödskudde i sidliggande eller som underbenskudde i halvsittande och ryggliggande 
positioner. De minsta storlekarna kan avlasta arm i sidoposition.

Kudden kan placeras under knäna för att undvika skjuvning i ”hjärtläge”. Kudden ger en möjlighet att bibehålla lederna i en 
neutral och symmetrisk position.  Samlar ihop benen och avlastar knä och höftkontrakturer.



Rullen kan användas för att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, rullstol eller på
tippbräda. Vid kontraktur i höft eller knäled kan rullen placeras under knäleden. För att stabilisera sittande, minska 
eventuell spasticitet och minska höftledsvinkeln kan positioneringsrullen placeras under lårens framkant i sittande/
halvsittande position. Dessa små rullar kan med fördel användas för att frigöra hälen vid omläggning eller vid tillfällig rodnad
av hälbenet. Undvik att översträcka knäleden eller att utsätta brukaren för ett ökat sacralt tryck.
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Positioneringsrulle kan användas för att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, rullstol eller på tippbräda. 
Vid kontraktur i höft eller knäled kan rullen placeras under knäleden. För att stabilisera sittande, minska eventuell spasticitet och minska 
höftledsvinkeln kan positioneringsrullen placeras under lårens framkant i sittande/halvsittande position.

Positioneringsrullen kan också användas som stöd i nacklordosen när vanlig kudde ej kan användas. För små barn kan rullen avändas 
som bröststöd i magläge. 

I sidliggande kan rullen placeras framför bålen. Skuldra n, axeln och armen kan omfamna rullen i ett avlastande och neutralt läge. Vid 
smärta i axeln och efter stroke kan positioneringsrullen ge lindring och bibehålla skuldran i en bra position.

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Positioneringsrulle Grön 48x17 NEG0884

Överdrag, bomull NEG0907

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0897

Överdrag, Combi
NEG0884 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Positioneringsrulle Blå (par) 35x20 NEG0614

Inkontinens överdrag, polyurethan (par) NEG0691

Överdrag, Combi
NEG0614 

HLEN

Positioneringsrullar

Positioneringsrullar kan användas för trycksårsprevention vid lägesändringar samt vid kontrakturprofylax. Den 
grovmotoriska utvecklingen i magläge hos barn, kan stimuleras med hjälp av positionering, här är positioneringsrullen ett 
bra hjälpmedel.

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Positioneringsrulle Blå 75x20 NEG0613

Överdrag, bomull NEG0634

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0627

Överdrag, Combi
NEG0613 

HLEN



Kuddarna används framförallt för abduktion av lårbenen i sittande position. Kan även användas för att få en neutral position i handleden 
och räta ut fingerlederna. Postoperativt vid handledsfrakturer kan kilkudden ge ett högläge och reducera svullnad.

Denna kilkudde kan användas för aktivt magläge eller dränageläge på behandlingsbänk eller på golv. I ryggliggande position kan 
kudden avlasta och reducera svullnad (ödem) av arm eller ben.. 
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

Kilkudde extra
stor Blå

95x30x45 NEG0811

Överdrag, bomull NEG1097

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0812

Överdrag, Combi
NEG0811 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Kilkudde Blå 30x18x20 NEG0615

Överdrag, bomull NEG1052

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0778

Överdrag, Combi
NEG0615 

HLEN

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Kilkudde Grön 23x14x15 NEG0888

Överdrag, bomull NEG0910

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0900

Överdrag, Combi
NEG0888 

HLEN

Kilkuddar

Kilkuddarna finns i tre storlekar, de kan användas för att abdusera benen i sittande eller i ryggliggande position. I mag-
liggande position används kuddarna för avlastande eller aktiva positioner såsom vid dränageläge  och kontrakturprofylax. 
Kilkuddarna kan också användas vid högläge för arm eller ben vid svullnad (ödem).
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Specialkuddar

Specialkuddar med mycket specifika ändamål. Läs nedan för mer information om positionerings-kuddarna.

CareWave Art.nr

Semi-fowler XXL 88x63x15 cm NEG1391

Överdrag, bomull NEG1396

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG1397

Överdrag, Combi NEG1391HLEN

CareWave Art.nr

Semi-fowler 70x50x12 cm NEG0611

Överdrag, bomull NEG0632

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0625

Överdrag, Combi NEG0611HLEN

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 halvsittande 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.  
XXL kan användas för stöd åt bröstkyfos i liggande samt som stöd vid sittande på sängkanten eller för WSH för brukare med stora 
flektionskontrakturer. SF med HÖG abd del anv förbrukare med starka höftböjare, där de i normalfallet lyfter benet över abd 
delen på NEG0611 eller NEG0886.

CareWave Art.nr

Semi-fowler 55x40x10 cm NEG0886

Överdrag, bomull NEG0908

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0898

Överdrag, Combi NEG0886HLEN

CareWave Art.nr

Semi-fowler XXS 41x30x8 cm NEG1743

Överdrag, bomull NEG1745

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG1744

Överdrag, Combi NEG1743HLEN
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CareWave Storlek cm Art. nr

Semi Fowler Hög ABD Grön 55x40x18 NEG2022

Överdrag, bomull NEG2922

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG2822

Överdrag, Combi NEG2022HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

Semi Fowler Hög ABD Blå 70x50x25 NEG2021

Överdra, bomull NEG2921

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG2821

Överdrag, Combi NEG2021HLEN

Semi-fowler med hög ABD passar bra för brukare med starka höftböjare som vill korsar benen i liggande position. 
Combiöverdrag  finns att beställa som tillbehör.

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.

CareWave Storlek cm Art. nr

T-kudde Large Blå 65(42)x25x25 NEG3006

Överdrag, bomull NEG3906

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG3806

Överdrag, Combi NEG3006HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

T-kudde Medium Grön 49(36)x18x20 NEG3007

Överdrag, bomull NEG3907

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG3807

Överdrag, Combi NEG3007HLEN
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CareWave Storlek cm Art. nr

Fjärilskudde Blå 40x30x10 NEG0919

Överdrag, bomull NEG0923

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0921

Överdrag, Combi NEG0919 HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

Fjärilskudde Grön 30x20x8 NEG0890

Överdrag, bomull NEG0911

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0902

Överdrag, Combi NEG0890 HLEN

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.

CareWave Storlek cm Art. nr

Stabiliseringskudde ben Blå 80x70 NEG1075

CareWave Storlek cm Art. nr

Hemi-armstödskudde Grön 50x30x24 NEG0889

Överdrag, bomull NEG0912

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0901

Överdrag, Combi NEG0889 HLEN

CareWave Storlek cm Art. nr

Hemi-armstödskudde Blå 60x35x26 NEG0732

Överdrag, bomull NEG1053

Inkontinens överdrag, polyurethan NEG0755

Överdrag, Combi NEG0732 HLEN

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 , ( N.ex),kan kudden hjälpa brukaren att få upp foten fr underlaget.För barn med hydrocephalus kan kudden stödja i nacklordosen.

Kudde för att stabilisera paretisk arm sittande i rullstol eller fåtölj. Kudden kan användas utan bord eller armstödsplatta. Den 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. Hemi-armstödskudden 
kan avlasta den smärtande och paretiska armen. Kudden kan även användas som frontalstöd, för brukare med astma-kol-emfysem etc.



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.

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 standard säng, inom palliativ vård, tillsammans med ett elektriskt/manuellt ryggstöd. Kan även användas postoperativt eller 
under rehabilitering. Skumbas; HR-kallskum, Överdrag; Polyuretanbeklädd polyesterväv
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CareWave Storlek
cm

Art. nr

Hälskydd Blå 32x25 NEG0616

Tryckavlastningskuddar

CareWave Storlek
cm

Art. nr

Hälskydd Grön 25x20 NEG0885

FitLeg Storlek cm Art.nr

FitLeg Non-slip
(2 delar)

58x55x12
50x21x10,5

NEG777161

Överdrag, bomull NEG1387

Överdrag, PU 781551TOG

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 Storlek cm Art. nr

Avlastningskudde Öra Blå 30x30 NEG1103

Överdrag, bomull NEG1381

Överdrag, Combi
NEG1103 

HLEN



eller kudde under knäleden. Bädda löst med lakan över 
kudden

Denna kudde kan också placeras på madrassen .
fixeras Fixera med hjälpa av bandet/fixlåset. Hälarna avlastas då i 

ryggliggande position. Viktigt att justera sängens bendel så att 
en lätt nedåtvinkling kan få benet i en bättre position, och 

undvika översträckning i knäleden.Säng m plan botten, kan 
små kontrakturer avlastas och stabiliseras med hjälp av rulle        
eller kudde under knäleden. Bädda löst med lakan över 
kudden

Fotavlastningskudde kan användas vid sänggavel eller monteras runt madrassen med hjälp av fixlås.
Vid kontraktur eller översträckning i knälenden, 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.

FitLeg EVO XL lång, anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning. Kudden har en anatomisk form som innebär att den avfasade
delen följer låren och underbenen samt motverkar översträckning av knäleden. Detta motverkar risken för ett ökat tryck mot hud och 
muskulatur. Kudden har även formats för att benen skall placeras in i en så symmetrisk position som möjligt. Kudden har en abduktionsdel 
som skall förhindra att benen korsas eller adduceras. Hälen får en total avlastning. Kudden rekommenderas för brukare som behöver få hjälp 
att separera benen. Kan vara brukare med neurologiska funktionshinder där benen utan positionering hamnar i ett inåt-roterat/ adducerat 
läge. Kudden kan användas inom palliativ vård, samt av brukare som har tunga svullna ben eller för brukare som har eller riskerar att få 
trycksår. 

Skumbasen består av HR-kallskum samt ett viskoelastisk lager. Kallskummet gör att den blir form-
stabil. Det Viskoelastiska toppen låter brukarens ben sjunka ner i underbenskudden och avlastar och 
stödjer benen utifrån dess anatomiska form. Överdraget består av polyuretanbeklädd polyesterväv.

FitLeg, anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning i 2 storlekar. Kudden har en anatomisk form som innebär att den avfasade 
delen följer låren och underbenen samt motverkar översträckning av knäleden. Detta motverkar risken för ett ökat tryck mot hud och 
muskulatur. Kudden har även formats för att benen skall placeras in i en så symmetrisk position som möjligt. Hälen får en total avlastning.
Kudden rekommenderas för brukare som behöver få hjälp att samla ihop benen. Kan vara brukare med neurologiska funktionshinder där 
benen utan positionering hamnar i ett utåt-roterat/ abducerat läge.

Kudden kan användas inom palliativ vård, samt av brukare som har tunga svullna ben eller för 
brukare som har eller riskerar att få trycksår. Skumbasen består av HR-kallskum samt ett 
viskoelastisk lager. Kallskummet gör att den blir formstabil. Det Viskoelastiska toppen låter 
brukarens ben sjunka ner i underbenskudden och avlastar och stödjer benen utifrån dess 
anatomiska form. Överdraget består av svart polyuretanbeklädd polyesterväv.
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FitLeg Storlek cm Art. nr

FitLeg lång 58x55x12 NEG774429

FitLeg kort 55x40x12 NEG777398

Överdrag, bomull  (lång) NEG1386

Överdrag bomull  (kort) NEG1628

Överdrag, PU  (lång) 781549TOG

Överdrag, PU  (kort) 781550TOG

FitLeg Storlek
cm

Art. nr

FitLeg EVO 58x55x12 NEG774430

Överdrag, bomull NEG1385

Överdrag, PU 841020TOG

CareWave Storlek cm Art. nr

Hälskydd fotända Blå 90x20 NEG0609

Överdrag Combi NEG0609HLEN
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CareWave Art. nr

Utprovnings-Kit för vuxna
Väska med kuddar för utprovning

UKITV

Överdrag, bomull, till alla kuddar UKITV-BOM

Inkontinens överdrag, polyurethan, till alla kuddar UKITV-INK

Överdrag, Combi, till alla kuddar UKITV-HLEN

Utprovnings-Kit

En samling av olika typer av positioneringskuddar som kan användas vid utprovning. Väska medföljer.

CareWave Art. nr

Utprovnings-Kit för barn
Väska med kuddar för utprovning

UKITB

Överdrag, bomull, till alla kuddar UKITB-BOM

Inkontinens överdrag, polyurethan, till alla kuddar UKITB-INK

Överdrag, Combi, till alla kuddar UKITB-HLEN
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Utprovnings-Kit för vuxna - innehåll

Utprovnings-Kit för barn - innehåll

CareWave Art. nr

Specialbag NEG1056

Universalkudde Blå 
70x40 cm

NEG0944

Universalpute Blå 2-pack
40x30 cm

NEG0606

Trekantskudde Blå
60x35x35 cm

NEG0607

Banankudde Blå
120x75x30 cm

NEG0608

S-kudde Blå
170x30 cm

NEG0610

Semi-fowler kudde Blå 
70x50x12 cm

NEG0611

C-kudde lång Blå
105x70x35 cm

NEG0940

C-kudde tjock Blå
90x50x35cm

NEG0947

Nackkudde Blå
50x40x20 cm

NEG0949

CareWave Art. nr

Specialbag NEG1082

Universalkudde Blå
70x40 cm

NEG0944

Universalkudde Blå 
60x40 cm

NEG0605

Universalkudde Grön
45x30 cm

NEG0881

Banankudde Grön
110x55x23 cm

NEG0882

C-kudde tjock Blå
70x40x25 cm

NEG0948

S-kudde Grön
130x25 cm

NEG0883

Semi-fowler kudde Grön
55x40x10 cm

NEG0886

Trekantskudde Grön
45x28x28 cm

NEG0887

Nackkudde Blå
32x32x10 cm

NEG0950
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CareWave Art. nr

Förvaringsväska Blå standard NEG0617

Förvaringsväska Blå extra stor NEG1056

Förvaringsväskor

CareWave Art. nr

Förvaringsväska Grön standard NEG0891

Förvaringsväska Grön extra stor NEG1082

Väskor för förvaring av positioneringskuddar.



COMBI-ÖVERDRAG TILL CAREWAVE-KUDDAR

COMBI-överdragen består av en stickad  jersey med en tunn polyuretanfilm på 
insidan. Överdragets yta består av Tencel / Lyocellfibrer som är mjuka och behagliga 
och som ej ruggar upp huden.
Överdraget kan användas som ett komfortöverdrag, istället för Bomullsstrechfrotte 
överdraget. COMBI-överdraget upplevs ej lika varmt och tätt som vanliga 
hygienöverdrag. Rekommenderas även för barn och brukare med känslig hud.
Tensel  / Lyocell är framtaget i en miljövänlig process, där mindre mängd vatten och 
kemikalier har använts.
Materialet kommer från naturliga fibrer från ffa träd.
Tyget är stretchbart och ångandas, dvs det släpper ej in allergener, bakterier eller 
vätska, men andas.
Övedraget kan appliceras på kudde vid dusch. Ta av överdraget direkt efteråt och låt 
kudde o överdraget ligga luftigt, för att torka i ett torrt utrymme.

Överdraget är testat enligt Oeko-tex standard 100, klass 1.
Uppfyller följande brandklasser; BS7175 upp till CRIB 7, EN597,1-2 ISO12952,1-4.

TVÄTTRÅD; Tvätta i 40-60 –(95 )grader, dropptorka eller torktumla
på låg värme. Tvätt i högre temperatur påverkas överdragets 
livslängd. Ej sköljmedel.

Tillverkare Pharmaouest Industries
Z.A. Actipole
FR-35540 – Miniac-Morvan – France 
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Rengöring / Fakta

FitLeg underbenskuddar kan inte tvättas i tvätt-maskin. Torka av dem med en fuktig 
trasa och ett milt rengöringsmedel samt desinficera. Överdragen kan tvättas i 60°-
95⁰ , och dropptorka eller torktumlas i låg- - normal värme.

Övriga positioneringskuddar rekommenderar vi att ni i första hand torkar av och 
desinficeras. Garantin gäller ej om kudden maskintvättats. (Om kudden 
maskintvättas, kan torktiden bli väldigt lång. Skydda kudden med en täckande 
tvättpåse så att tvättmaskinens vassa delar ej skadar kuddens ytskikt.)

De avtagbara överdragen i  Combi,Bomullsstretchfrotté eller Inko-PU, kan tvättas i 
tvättmaskin i respektive 60°till -95⁰ och dropptorka eller torka i torkskåp 
/torktumlare på låg-normal värme. Undvik att torktumla i höga emperaturer. 
Väljer ni låg värme tom 40-60 ⁰ förlängs hållbarheten- - livslängden.

Vänd ut och in på Inkontinensöverdraget för att skydda dess polyuretanskikt. 
Förslut dragkedjan innan tvätt.

DESINFEKTION: 
Ytdesinfektionsmedel med tensider . Vb kan  Virkon eller Perasafe användas. 
Följ föreskrifterna och skölj av det oxiderande medel.
SKÖLJMEDEL: 
Positioneringskuddar, hälskydd och polyuretanöverdrag tål inte sköljmedel. 
SÄKERHET: 
Förvara/placera kuddarna så att de inte utsätts för vassa föremål. 
FÖRVARING/Transport; Produkterna tål temperaturskiftning ml -30- +35⁰.
STANDARDS: 
Produkterna är CE-märkta. Produkterna är testade och godkända enligt
EN-597-1-2 , NF-EN ISO 12952-1-4.
ISO 04 48 27; Positioneringskuddar för behandling och träning.
ISO 09 07 06; Positioneringskuddar/positioneringssystem
ISO 09 06 21; Hälavlastning
MDD 93/42 EEC samt MDR/2017/745 

FYLLNADSMATERIAL:
POSITIONERINGSKUDDAR-HÄLSKYDD: Bolsterpärlor av polystyren och eller 
silikoniserat hålfiber
UNDERBENSKUDDAR : Kallskum och eller viskoelastisk skum.
ÖVERDRAG: Inkontinensöverdrag av elastisk polyurethan. Bomullsöverdrag i 
elastisk bomullsfrotté. COMBI-överdrag i mjuk Tencel/ Lyocell jersey och tunn PU 
film invändigt. ALLA ÖVERDRAG ÄR STRETCHBARA.
MILJÖ: Produkterna innehåller inte Latex, ftalater eller bromerande 
flamskyddsmedel. Vi följer REACH förordningen.
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Noteringar
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Postadress
Östra Vagngatan 8
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Rådgivning
Ingela Nyström 0722-19 59 69 / ingela@togemo.se  
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