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Saxat ur Hjälpmedelshandboken:
Finns på vårdgivar-weben;
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/

Omvårdnadshjälpmedel
Omvårdnadshjälpmedel är hjälpmedel som behövs för en patients omvårdnad, till exempel personlyft,
dusch- och toalettstol på hjul och antidecubitusmadrass. Det är ibland samma typ av hjälpmedel som är
arbetstekniska hjälpmedel. Omvårdnadshjälpmedel är ansvar 4-hjälpmedel som kommunerna har
kostnadsansvaret för i särskilt boende och regionen i ordinärt boende.

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):
•

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel
eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs
till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är
komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till
dessa.

•

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda
boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum
har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från
Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.

•

Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum.
Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har
betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum
har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från
Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region
Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.

•

Ansvar 4 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda
boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har
betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från
Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, duschoch toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.
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Duschstolar med eller utan hjul
ISO-kod 09 33 07

Kriterier för förskrivning
Dusch- och toalettstolar på hjul kan förskrivas till patient som inte kan förflytta sig på annat
sätt till och från toalettrum eller duschplats.
Förskrivare
Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.
Kostnadsansvar
Nivå 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.
Tänk på:
Reseduschstol finns för korttidsuthyrning vid resor. För mer information kontakta
kundtjänst.
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Förskrivning av hygienstol på hjul – att tänka på:
Brukaren:
•
•
•
•
•
•

Längd, vikt, kroppsbyggnad?
Funktionshinder, diagnos?
Smärta, sår, sitta länge?
Köra själv, bli körd av vårdare?
Förflyttningssätt till stolen? Låg förflyttning el personlyft?
Flera användare?

Hur/var ska stolen användas?
•
•
•
•

Över toalett och i dusch? Höjd på toaletten (utan sittring)?
Enbart i duschen? Duschsits?
Trångt? Dörröppning, runt toalett, i duschen?
Köra långt m stolen? Över trösklar?

Exempel på tillbehör:
•
•
•
•
•

Mjuksitsar
Bäcken + bäckengejder
Barriär/tvärslå
Mjukrygg
Amp.benstöd

Säkerhetstips:
Parkera alltid hygienstolen med länkhjulen framåtriktade, det
minskar tipprisken framåt!
Barriär/tvärslå är ett tillbehör som enbart används för att brukaren
ska ha någonting att hålla i och känna sig lite säkrare. Får ej
ersätta tillsyn av personal och förhindrar inte fall/urglidning!
Tippstolar skall köras i upprätt läge och tippas först när hjulen är
bromsade. Om man av t.ex. medicinska skäl är tvungen att köra
stolen tippad, bör man vara extra försiktig. Vid körning över
trösklar rekommenderas att man backar.
Extra försiktighet bör även iakttas vid körning av tunga brukare,
spastiker och amputerade.
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Produktinformation: Hygienstolar på hjul
OCEAN
Invacare

Ocean 2 S-nr 34039
Max brukarvikt: 150 kg
Ocean 2 XL S-nr 34672
Max brukarvikt: 150 kg
(bredare ryggdel)
Ocean S-nr 13962
(äldre modell)
Max brukarvikt: 130 kg
Ocean XL S-nr 14710
(äldre modell)
Max brukarvikt: 150 kg
(utbockade armstöd)

Tillbehör/komponenter i urval:
Mjuksits std

S-nr 13966

Mjuksits oval hål
Uppsamlingskärl
Barriär
Drivhjul 24”

S-nr
S-nr
S-nr
S-nr

16370
11082
15140
14297

Gejder (ingår alltid) S-nr 14183
Mjuksits extra mjuk
S-nr 34593
(Obs! Passar enbart Ocean 2,Ocean Vip)
Ryggkudde m sidostöd S-nr 15223

Ocean och Ocean 2 är ställbara i sitthöjd: 47,5-60 cm. Totalbredd 56 cm.
OBS! Äldre modellerna Ocean och Ocean XL förskrivs endast vid tillgång på
lagret.
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CLEAN
Etac

S-nr: 17312
Ställbar i höjd 47,5 – 60 cm
Brukarvikt: 130 kg
Tillbehör i urval:

S-nr 10567 Bäcken
S-nr 17227 Barriär/tvärslå
S-nr 17380 Mjuksits
S-nr 17313 Mjukrygg

Obs! Förskrivs vid tillgång på lager, eller köps in i särskilda fall.
S-nr 34599 Clean med drivhjul
Sitthöjd 55 cm. Totalbredd 69 cm.
Beställningsvara, i särskilda fall.
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OCEAN VIP
Invacare

Ocean Vip
S-nr: 16431
Ställbar i sitthöjd 51-61 cm
Totalbredd: 59,5cm
Max brukarvikt: 150 kg

Tillbehör i urval:
Mjuksits std öppn
Uppsamlingskärl
Gejder (ingår alltid)
Barriär
Mjuksits extra mjuk
Höftbälte
Bröstbälte

S-nr 17919
S-nr 11082
S-nr 16575
S-nr 15140
S-nr 34593
S-nr 18078
S-nr 18564

Lagervara.
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SWIFT MOBIL
TIPP
Etac

Obs! Utgången, förskrivs vid tillgång på lagret. Kan köpas in särskilda
fall.

S-nr: 18771
Ställbar i sitthöjd 50,0-65,0 cm
Totalbredd: 58cm
Max brukarvikt: 135 kg
Bäckengejder och nackstöd ingår alltid.
Övriga tillbehör i urval:
Komfortdyna (läggs ovanpå bef sits)
Tvärslå/barriär
Bäcken

S-nr 32097
S-nr 01805
S-nr 02098

OBS! Vid inställning av höjd, följ noga instruktion som följer med stolen.
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COMBISTOL
BRED
Handicare

Hygienstol för tyngre brukare

S-nr: 33073
Max brukarvikt: 200 kg
Sittbredd 51 cm. 53 cm mellan armstöd. Ställbar i höjd 50,5-63 cm.
Tillbehör:
S-nr 34661 Uppsamlingskärl hink
S-nr 37698 Uppsamlingskärl nyckelhålsform

Beställningsvara.
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Sängar
ISO-kod 18 12 10
Sängar med motoriserad reglering av sängbotten
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
Nivå: 4
Kriterier:
Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur sängen.
Göra det möjligt för svårt funktionshindrade, som vistas stor del av dagen i
sängen, att självständigt kunna göra lägesändringar.
För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.
Att underlätta för vårdaren när brukaren vårdas helt eller delvis i sängen.
För funktionshindrade föräldrar att kunna sköta sitt barn (barnsäng).
Utprovning:
Innan säng förskrivs ska möjlighet att anpassa egen befintlig säng med till exempel
manuellt eller elektriskt ryggstöd, förhöjningsklossar, dävert eller andra
uppresningshjälpmedel undersökas.
Standardsängarna som finns för uthyrning är 90cm breda. Vårdsäng är ett hjälpmedel
avsett att användas av en person. Standardsängarna som finns för uthyrning är 90cm
breda. Bredare säng kan förskrivas då patienten själv ej får plats i standardsäng. Skäl
kan vara vändningssvårigheter och/eller tung patient.
Standardmadrass till förskriven vårdsäng bekostas av patienten. Rekommenderat
madrassmått är 90x200x12cm. Undantag är vid vård i livets slutskede då kan
standardmadrass med hygienöverdrag förskrivas.
Standardmadrass till vårdsäng kan köpas i öppna handeln eller på
Hjälpmedelscentrum.
En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning, om
brukaren i övrigt inte uppfyller något av kriterierna.
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18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd
Ställbara ryggstöd, manuella
Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Distriktsköterska
Nivå: 3
Ställbara ryggstöd, elektriska
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast
Nivå: 4
Kriterier: Göra det möjligt för brukare att självständigt ta sig i och ur säng,
eller för att underlätta för vårdare.
För att underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar
Sänggrindar
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast
Nivå: 4
Kriterier: För att förhindra fall ur sängen eller som hjälp vid förflyttning.
Lyftbågar (dävert)
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast
Nivå: 4
För fristående lyftbågar se 12 30 09
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Att tänka på vid utprovning/förskrivning av säng
1. Kan den egna sängen anpassas för att underlätta för brukaren?
Prova t ex förhöjningsklossar, manuellt ryggstöd, fristående lyftbåge,
stödhandtag eller uppresningsstöd.
2. Har brukaren uppresningssvårigheter från liggande till sittande kan
elektriskt ryggstöd provas.
Tänk då på att ange motorsida på ordinationen.
3. Kvarstår problemen efter ovanstående åtgärder kan förskrivning av en
hemsjukvårdssäng bli aktuellt.
Ev. tillbehör registreras som komponenter.
Glöm inte att ange brukarens adress som leveransadress!
Var också noga med att ange telefonnummer till ev. anhörig eller annan person
som ska finnas på plats för att ta emot sängen!
Nämn gärna också vid förskrivningen, om det är trappor eller hiss upp till
bostaden.
OBS! Madrass ingår inte! Glöm inte att informera brukaren om detta!
Rekommenderat madrass-mått: 90x200x12cm.
Undantag görs vid vård i livets slutskede, då kan en madrass med hygienöverdrag
förskrivas, S-nr 12604.
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TILLBEHÖR PRIVATA SÄNGAR I URVAL:

BEDMEDIC

Stödhandtag för sängar med sängram/sarg
Obs! Slutade tillverkas 2017. Kan endast förskrivas vid tillgång av återlämnat på
lagret.
Res-, stöd- och vändhandtag som skruvas fast i sängramen eller sängsidan med
rattskruvar.
Öppningen på fästbyglarna är 35mm och passar de flesta sängar.
Handtag A
Sesamnr: 03218
Längd: 300mm
Höjd: 400mm
Handtag B
Sesamnr: 05836
Längd: 800mm
Höjd: 250mm
Handtag C
Sesamnr: 05837
Längd: 300mm
Höjd 250mm
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Stödhandtag för sängar utan sängram/sarg.

Uppresningstöd
EVA
Karo Pharma/Swereco

S-nr 36515 Uppresningsstöd Eva std inkl golvplatta höjd 85 cm
(lagervara)
S-nr 36516 Uppresningsstöd Eva förhöjt inkl golvplatta höjd 100 cm
(lagervara)
Max brukarvikt 150 kg
Med nytt fäste (se bild): Passar till sängar där avstånd golv-undersida säng
är minst 6 cm och har 2 – 5,5 cm bred kant under sängbotten.
Med gamla fästet: Avstånd golv-undersida säng ska vara minst 14 cm, max
4 cm bredd på kanten under sängbotten.
OBS! Vid förskrivning: HMC tillhandahåller Eva-stöd med både gamla och
nya fästen.
Ange vid förskrivning på en kommentarsrad till lagerpersonalen, om det
är viktigt att få ett stöd med de nya fästena.
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PARNELL
Euforia

OBS! Utgången modell, förskrivs enbart vid tillgång på
lagret.
S-nr 34693 Parnell uppresningsstöd
Max brukarvikt 115 kg
Passar till sängar där avstånd golv-undersida säng är ca 5 cm – 35 cm och
som har en max 3 cm bred kant under sängbotten.
Höjd 81 cm, bredd 28 cm.
Parnell för tyngre brukare:
S-nr 35395 Max brukarvikt 165 kg
Höjd: 92 cm, bredd 28 cm.
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REKO
Swereco

Resningsstöd REKO (komplett)
S-nr: 00994

Sänggrind REKO
S-nr: 00995
Sängbygel REKO
S-nr: 00996
Komplettera med något av följande:
Mellanrör
Ändfäste högt 22.5-44.0 cm
Ändfäste lågt 14.5-27.0 cm
Golvfäste högt 22.5-44.0 cm
Golvfäste lågt 14.5-27.0 cm

S-nr 32073
S-nr 32165
S-nr 32164
S-nr 32163
S-nr 32162

OBS! Förskrivs endast då varken Eva-stödet eller Parnell-stödet passar.
Vid hembesök mäts avståndet golv - undersida säng, för att avgöra vilken höjd på
fästen som krävs. Kontrollera också att sängbotten har en träkant på ett par cm.
Sänggrinden och sängbygeln passar även de flesta modeller av elektriskt reglerbara sängar.
Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning, innan förskrivning.
Monteras av HMC:s hjälpmedelstekniker.
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Elryggstöd

COMFORTABEL
ComfortSystem

Elryggstöd Comfortabel 90 cm S-nr 16280 (lagervara)
Elryggstöd Comfortabel 105 cm S-nr 16281 (beställningsvara)
Glöm inte att ange motorsida på ordinationen! Byter du själv sida på motorn så var
noga med att avsluta med att vrida motorn nedåt!
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Sängar

SCANBED 750/755
Invacare

S-nr 32618 ScanBed 755 (SB755) senaste modellen, upphandlad lagervara.
S-nr 16230 ScanBed 750 (SB750) äldre modell, kan endast förskrivas i mån av
tillgång på lagret.
ScanBed-sängarna har 90x200 som bäddmått, 4-delad liggyta, integrerade grindar
och centralbroms som standard. Rek.madrassmått: 85/90x200x12cm.
Lyftomfång: 35-83 cm.
Grindhöjder:
SB 755 = 40 cm fr liggytan, rek madrasshöjd max 18 cm.
SB 750 = 34 cm fr liggytan, rek madrasshöjd max 12 cm.
Brukarvikt:
SB 750: 185 kg
SB 755: 200 kg
Tillbehör vanligast förekommande:
Stödhandtag 25x30 S-nr 16157
Stödhandtag 40x30 S-nr 16158
Stödhandtag 40x50 S-nr 16412
Lyftbåge
S-nr 13847
Grindförhöjn ribba
S-nr 35914 (+15cm)
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PROBED
Proton Caretec

Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång
på lagret.
Probed säng komplett
S-nr: 14573
Lyftomfång 31-88 cm
Innermått 90x209 cm
Yttermått 98x213 cm

Tillbehör
Dävert
Sidostöd
Uppresningsstöd

S-nr:10336
S-nr:12790
S-nr:12791

Centralbroms.
Rekommenderat madrassmått 200x90x12 cm
Max brukarvikt: 200 kg
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EZZ
Proton Caretec

Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på
lagret.

Ezz, säng komplett
S-nr: 12789
Lyftomfång 35-80 cm
Innermått 90x209 cm
Yttermått 100x214 cm

Tillbehör
Dävert
S-nr:10336
Sidostöd
S-nr:12790
Uppresningsstöd S-nr:12791

Centralbroms.
Rekommenderat madrassmått 200x90x12 cm
Max brukarvikt: 165 kg
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EVABED
Proton Caretec

Obs! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på
lagret.
EVABed komplett säng
S-nr: 10334

Har lyftomfång 35-80cm = 47 cm
100mm hjul
Innermått 90x200cm
Yttermått 100x215cm

Tillbehör
Dävert
Stödhandtag 17 cm
Stödhandtag 48 cm
Uppresningsstöd vä
Uppresningsstöd hö

S-nr 10336
S-nr:10338
S-nr 12070
S-nr:10337
S-nr:10595

Individuellt bromsade hjul.
Rekommenderat madrassmått 200x90x12cm
OBS! Max brukarvikt: 135 kg
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Undantag, som kräver förskrivning på pappersblankett:
Extra lång säng:
Samtliga sängmodeller utom S-10334 EVABed, har inbyggd förlängning av liggytan,
som kan dras ut då längre säng önskas. Byte till förlängda grindar behöver då
göras, se art nr nedan.
Scanbed:
S-nr 15877 Förlängda grindar till Scanbed 750.
S-nr 34563 Förlängda (teleskoperande) grindar till Scanbed 755.
Ezz och Probed:
S-nr 12072 Förlängda grindar
Madrassförlängningsdel 15 cm (S-33986) kan förskrivas (komponent), för att slippa
byte av basmadrass.
Högre grind:
S-nr 35914 Grindförhöjningsribba, passar Scanbed-sängarna med grind Britt III
(3)och grind Britt V (5). Ger 15 cm högre grind.
S-nr 39682 Grindförhöjningsribba, passar Scanbed-sängar med förlängningsbar grind
Line. Ger 15 cm högre grind.
Extra låg säng:
S-nr 34799 Etude Plus Låg. Beställningsvara.
Liggytan kan ställas i två höjder, 20 eller 27 cm, ange önskad höjd på
förskrivningsblanketten. (Obs! Lägg till madrassens höjd, vid beräkning av liggytans
totala höjd.)

Extra bred säng (105 cm bred):
S-nr 12548 ScanBed 750 (äldsta modellen) Brukarvikt 185 kg. Utgången.
S-nr 16227 ScanBed 750 (äldre modell) Brukarvikt 185 kg. Utgången.
S-nr 33621 ScanBed 755 (vid nyinköp) Brukarvikt 200 kg. Beställningsvara.
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Sängar för tunga brukare
Qvintett large br 105 cm: S-nr 35946. Bäddmått 105x200 cm.
Brukarvikt: 250 kg
Beställningsvara.
Qvintett large br 120 cm: S-nr 35954. Bäddmått 120x200 cm.
Brukarvikt: 250 kg
Beställningsvara.
Octave br 116 cm: S-nr 35954. Bäddmått 115x200 cm.
Brukarvikt: 350 kg
Beställningsvara.
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Produktinformation Antidecubitusmadrasser
(Utdrag ur Hjälpmedelshandboken)

04 33 Antidecubitushjälpmedel
04 33 06 Madrasser och madrasskydd avsedda för
trycksårsprevention
Förskrivare för madrass i förebyggande
och behandlande syfte:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Sjuksköterska
Nivå 4.
Kriterier: Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.
Madrass i förebyggande syfte:
Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit.
(sårgrad 1, 2)
Madrass i behandlande syfte:
Madrass i behandlande syfte:
Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken
är hög (sårgrad 2, 3, 4)

Utprovning:
Vid förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårgrad 4) krävs bedömning/god motivering till
behovet.
Utprovning sker i samråd medhjälpmedelskonsulent.
Kontinuerlig uppföljning ska ske.
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FIBERMADRASS
3-DELAD
Care of Sweden

S-nr: 15222
Material:

Silikoniserade fibrer.

Brukarvikt: 90 kg (tveksamt över 70 kg, HMC:s erfarenhet)
Kategori:

Förebyggande, spec för magra, lätta brukare.

OBS! Försäljningsvara, skall ej återlämnas till HMC.
Personförskrivs inte, beställs via rekvisitionslistan i WebSesam.
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OPTIMAL
5-ZON BM
Care of Sweden

S-nr: 34420
Optimal 5zon är en bäddmadrass, läggs ovanpå befintlig basmadrass.
Kategori: Förebyggande och behandlande t o m sårkategori 2.
Material:

Skumkärna med vätsketätt överdrag.

Brukarvikt:

130 kg

Lagervara. Hyresartikel.
S-nr: 34673 Optimal 5zon 105 cm bred.
Beställningsvara. Hyresartikel.
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CuroCell SAM
Care of Sweden

Ny i sortiment fr o m 160901.

S-nr: 37509 (madrass inkl kompressor)
Mått: 90x200x10 cm
Kategori: Statisk madrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 2.
Brukarvikt: 200 kg
S-nr 37511 CuroCell SAM 105 cm bred (beställningsvara).
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SofCare
Gate Rehab

Obs! Ej upphandlad men köps in i särskilda fall. Förskrivs på pappersordination.
SofCare är en statisk madrass, dvs den växlar inte luft, men är ändå kopplad till en
kompressor som ser till att rätt luftmängd bibehålls.

Kategori: Förebyggande och behandlande madrass för brukare som har konstaterade
sår, upp t.o.m. sårgrad 2-3.
Brukarvikt: 300 kg
Material:

Polyurethan/PVC

S-nr: 14902 (inkl kompressor/pump)
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CuroCell 3 CX 13
Care of Sweden

Upphandlad lagervara.
S-nr: 34513 (madrass inkl kompressor)
Mått: 90x200x13
Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 3.
Brukarvikt: 160 kg
Finns även i 105 cm bredd, S-nr 34518 (beställningsvara).

29

CuroCell 4 Pro
Care of Sweden

Upphandlad lagervara.
S-nr: 34659 (madrass inkl kompressor)
Mått: 90x200x21 cm
Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.
Brukarvikt: 200 kg
OBS! Läggs direkt på sängbotten! Ingen basmadrass under behövs.
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Roho/StarMatt
Etac
Firma: Etac

S-nr: 16589 Roho (svart) ersätts vid nyinköp av:
S-nr: 38109 Star Matt (gul)
Kategori: Statisk madrass med luftfyllda celler. Madrassdelarna pumpas upp
individuellt, med hjälp av medföljande handpump.
Behandlande upp t.o.m. sårgrad 4.
Mått: 86x49x8,5 cm/del
Brukarvikt: Obegränsad.
Förskrivs på pappersblankett.
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UTGÅNGNA MADRASSMODELLER

CuroCell Nova
Care
Firma:
CareofofSweden
Sweden

OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan endast förskrivas vid tillgång på
lager.

Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.
S-nr: 34512 (madrass inkl kompressor)
Mått: 90x200x13
Brukarvikt: 150 kg
S-nr 34519 CuroCell Nova CX13 105 cm bred. Förskrivs endast vid tillgång på lager.
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Prevento Bas
Parir
AB
Firma:
Parir
AB

OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan enbart förskrivas vid tillgång på
lagret.
Kategori: Växeltrycksmadrass. Behandlande madrass upp t.o.m. sårgrad 2.
Material:

Polyurethan

Brukarvikt:

30-120 kg

S-nr: 17300 (kompressor ingår)
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Prevento Plus
Parir AB
Firma: Parir AB

OBS! Utgången modell, tillverkas inte längre. Kan endast förskrivas vid tillgång på
lagret.
Kategori: Behandlande växeltrycksmadrass för brukare som har konstaterade sår,
upp t.o.m. sårgrad 3.
Material:

Polyurethan

Brukarvikt: 140 kg
S-nr: 17301 (inkl kompressor)
Ställs in efter brukarvikt.
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