®

Heelift Orginal / Mjuk
Bruksanvisning
Heelift® Original och Heelift® mjuk är produkter framtagna för användning både förebyggande och vid behandling av trycksår.
Båda är latexfria och de är gjorda av bekvämt, tvättbart (se skötselinstruktionerna) polyuretanskum. Modellerna är framtagna för att
ge en säker passform och förpackningen innehåller därför en extrakudde om ytterligare anpassning krävs.
Öppning för hälen

Öppning för hälen

Spännband
Fast upphöjningskudde
D-ringar

D-ringar

Extra upphöjningskudde

Användning
STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

Öppna Heelift–stöveln (Fig. 1).
Lägg extrakudden åt sidan. HA DEN
TILLGÄNGLIG, den kan behövas
senare om stöveln behöver anpassas
ytterligare.

Placera foten inuti stöveln med hälen
placerad över hålrummet
(Fig. 2). Hälen ska hänga över den
nedre höjningskudden.

Dra spännbanden över skenbenet mot
D-ringarna. Trä igenom banden genom
D-ringarna (Fig. 3). Förslut och fäst
banden. Låt flikarna vara lite öppna så
att ventilationen främjas.

Kontrollera passformen. Du bör kunna
få in fingrarna mellan hälöppningen
och sängen (Fig. 4). Stöveln ska inte
kunna röra sig fritt kring benet.

fig 1

fig 2

fig 3

fig 4

Justera passformen
VARNING! Skär INTE igenom stövelns söm och ta INTE bort hela den självhäftande baksidan från extrakudden annat än om det är nödvändigt.

LÄNGRE BEN

HÖFTROTATION

DROPPFOT

RÖRLIGHET

MALLEOLÄRT TRYCKSÅR

Placera extrakudden lite
utanför den fasta kudden.

Sätt fast extrakudden
i vågrätt läge utanpå
stöveln.

Sätt fast extrakudden i
lodrätt läge bakom stövelsulan.

Korta promenader är
tillåtna. Längre sträckor är
ENDAST tillåtet med STÖD.

Klipp bort skumbulorna
runt ankeln. Klipp bort en
del av den fasta kudden
vid behov.

Skötsel
• Handtvätt rekommenderas, med varmt vatten och milt rengöringsmedel.
• Vid maskintvätt och torktumling ska remmarna stängas och stöveln 			
placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60° C.
BEN HOS ÖVERVIKTIG
PATIENT
Om hälen kommer i kontakt
med lakanet placerar man
extrakudden ovanpå den fasta
kudden för extra upphöjning.

74667A

HÄLSENAN
Om rodnad uppstår i det här
området klipper man ut ett
”V” ur den fasta kudden. Om
båda kuddarna används är
det den övre kudden som ska
anpassas
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