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Sårkategorier
Kategori 1

Vävnadsskada med ökad rodnad. Inflammationstecken. Rodnad som
inte bleknar vid tryck.

Kategori 2

Hål på huden, rött sår utan nekroser.

Kategori 3

Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion och fistlar. Litet
ingångshål.

Kategori 4

Genom alla hudlager ner till muskler och ben

Utsatta kroppspartier
Sätesregionen och hälarna är de
områden som är mest drabbade av
trycksår. Även andra kroppspartier är
utsatta och bör få regelbunden kontroll
och avlastning.

Läs mer:
http://www.vardhandboken.se/texter/trycksar/riskbedomning

Hygienöverdrag = Inkontinensöverdrag
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Madrasser
Madrass Liljenberg 3-delad

Förebyggande madrass till brukare med låg risk att utveckla trycksår
Läggs ovanpå befintlig madrass
Fibermadrass i 3 sektioner med överdrag som håller sektionerna på plats
Genom att byta plats på sektionerna förlängs madrassens livslängd
Levereras komplett med tygöverdrag
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 75 kg

Artikelnummer
26866

bredd x längd
90 x 200 x 9 cm

31087

Tillbehör
Hygientopp 90 x 200 cm
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Madrass Optimal 5 Zon BM

Förebyggande madrass och som hjälpmedel vid behandling av trycksår
till och med kategori 2
Läggs ovanpå befintlig madrass
Madrasskärna av kallskum
Levereras med hygienöverdrag
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 150 kg

Artikelnummer
22771
34509
24745

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 6 cm
90 x 200 x 6 cm
105 x 200 x 6 cm
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Madrass Dacapo Comfort plus

Trycksårsförebyggande madrass som understödjer behandling av trycksår
kategori 1-2
Placeras direkt på sängbotten
Skumkärna av miljöskum Waterlily med hög volymvikt
Levereras med hygienöverdrag
Får enligt regelverk endast förskrivas till brukare i livets slutskede.
Förskrivs tillsammans med säng
Vid tveksamhet kontakta konsulent med arbetsområde madrasser/sängar
Leverantör Invacare www.invacare.se

Brukarvikt max

40 - 140 kg

Artikelnummer
35012
34583

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 14 cm
90 x 200 x 14 cm
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Madrass Curocell Nova CX 13

Utgående artikel
Används förebyggande och vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 2
Läggs ovanpå befintlig madrass
Luftmadrass som arbetar enligt växeltrycksprincipen, de tre översta cellerna är statiska.
Pump med statisk funktion och larm. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom
madrassen med ”handcheck”.
Levereras med hygienöverdrag
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 150 kg

Artikelnummer
36266
36679

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
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Madrass Curocell S.A.M

Används förebyggande och vid behandling t.o.m. sårkategori 2
Läggs ovanpå befintlig madrass
Statisk madrass med luftceller Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen
med ”handcheck”.
Levereras med hygienöverdrag, snabbkoppling av slangarna och kabelhållare
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 200 kg

Artikelnummer
39710
39711

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 10 cm
90 x 200 x 10 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
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Madrass Curocell 3 CX13

Utgående artikel
Behandlande t.o.m. sårkategori 3
Läggs ovanpå befintlig madrass
Alternerande växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt
läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Har inte
hälfunktion. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med ”handcheck”.
Levereras med hygienöverdrag
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 160 kg

Artikelnummer
34803
34763

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
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Madrass Curocell 3 CX13

Behandlande t.o.m. sårkategori 3
Läggs ovanpå befintlig madrass
Alternerande växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt
läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Kontrollera alltid
att brukaren inte ligger igenom madrassen med ”handcheck”. Har hälfunktion, med möjlighet
att stänga av enstaka celler i de tre nedersta cellerna.
Levereras med hygienöverdrag, kabelhållare och hälavlastning
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 160 kg

Artikelnummer
39715
39716

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

8

Madrass Roho

Utgående artikel
Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan
utvecklat trycksår. Till och med sårkategori 4
Läggs ovanpå befintlig madrass
Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar. Varje sektion består av 18 x
11 neoprenceller, förbundna med kanaler. Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas
där antidecubitus inte behövs.
Leverantör ETAC www.etac.se

Brukarvikt

Obegränsad

Artikelnummer
19728
10324

bredd x längd x höjd
85 x 50 x 9 cm
Rohosektion
Utfyllnadsektion

31087

Tillbehör
Hygientopp 90 x 200 cm
Restriktioner
Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare som
ligger på ROHO ska inte använda produkter som innehåller Lanolin
till exempel Decubal. Om produkter med Lanolin används så sker en
kemisk reaktion på madrassen och cellerna går sönder.
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Madrass StarMatt

Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan
utvecklat trycksår. Till och med sårkategori 4.
Läggs ovanpå befintlig madrass
Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar. Varje sektion består av 18 x
10 neoprenceller, förbundna med kanaler. Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas
där antidecubitus inte behövs.
Leverantör ETAC www.etac.se

Brukarvikt

Obegränsad

Artikelnummer

bredd x längd x höjd
86 x 49 x 10 cm

40431
40430

StarMatt madrassektion
Utfyllnadsektion StarMatt:

40429
40428

Tillbehör
Hygienöverdrag 90 x 200 cm
Förlängningsdel 15 cm
Restriktioner
Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare
som ligger på StarMatt ska inte använda produkter som
innehåller Lanolin till exempel Decubal. Om produkter med
Lanolin används så sker en kemisk reaktion på madrassen och
cellerna går sönder.
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Madrass Curocell 4 PRO

Behandlande t. o m. sårkategori 4
Fästs direkt på sängbotten
Avancerad växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt
läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Kontrollera alltid
att brukaren inte ligger igenom madrassen med ”handcheck”.
Levereras med hygienöverdrag, hälfunktion, kabelhållare, distanstyg och lakanshållare
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 200 kg

Artikelnummer
34804
34781

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 21 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
90 x 200 x 21 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
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Madrass CuroCell AUTO420

Behandlande t. o m. sårkategori 4
Fästs direkt på sängbotten
Avancerad växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Det finns två olika
program att välja mellan växlande och statiskt. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger
igenom madrassen med ”handcheck”. Maximalt tryck för omvårdnad, underlätta förflyttning,
automatisk återgång efter 30 minuter. Madrassen ställer in sig automatiskt efter brukarens
vikt och läge.
Levereras med hygienöverdrag, hälfunktion och kabelhållare
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max

0 - 250 kg

Artikelnummer
39528
39714

bredd x längd x höjd
85 x 200 x 20 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
90 x 200 x 20 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
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