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heel up® är Levabos nya hygienska och miljövänliga 
uppblåsbara engångsprodukter.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande 
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och 
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

heel up® är användbar för effektiv förebyggnad och 
behandling av tryckskador på hälar.

heel up®

ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet 
är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktab-
sorberande nonwoven material som gör heel up 
behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up® blåses upp innan användning 
och justeras till varje enskild användares anatomi och 
behov.

heel up® har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.

heel up® har följande fördelar:

Enpatientsprodukt som säkerställer god hygien 
och motverkar smittspridning.
heel up® är designad för behandling och förebyggnad 
av trycksår i hälregionen.
Lätt och enkel att använda.
heel up® har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och 
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning 
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 
(test för irritation och hudkänslighet)

förebygg trycksår
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heel up® & all up® Pat. Pending.  Utvecklad och producerad i Danmark av Levabo ApS. Produkterna är CE godkända. Rätt till ändringar förbehålles.

Dansk utvecklad
Dansk producerad
CE godkänd

48 cm.32 cm. 39 cm.

heel up® är Levabos nya hygienska och miljövänliga 
produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

heel up® är användbar för effektiv förebyggnad och
behandling av tryckskador på hälar.

heel up® är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk 
i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet
är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsor-
berandenonwoven material som gör heel up behaglig 
direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up® blåses upp innan användning
och justeras till varje enskild användares anatomi och
behov.

heel up® har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.

heel up® har följande fördelar:

Produkter för enpatientsbruk som säkertställer god 
hygien och motverkar smittspridning.
heel up® är designad för behandling och förebyggnad
av trycksår i hälregionen.
Lätt och enkel att använda.
heel up® har en indikator för korrekt fyllnadsnivå.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010
(test för irritation och hudkänslighet)
Finns i era olika storlekar
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all up® är Levabos nya hygienska och miljövänliga 
uppblåsbara engångsprodukter.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande 
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och 
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

all up® är användbar för effektiv förebyggnad och 
behandling av tryckskador på de mest utsatta ställen 
som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg m.m. 

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma pro-
dukt kan användas i olika avlastningssituationer, så att 
trycksårsförebyggnad och behandling utförs optimalt.

all up® är brukarspeci�ka engångsprodukter i 
ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet 
är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktab-
sorberande nonwoven material som gör heel up 
behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering. all up® blåses upp innan användning 
och justeras till varje enskild användares anatomi och 
behov. 

all up® har följande fördelar:

Enpatientsprodukt som säkerställer god hygien 
och motverkar smittspridning.
all up® är designad för behandling och förebyggnad 
av trycksår på armbågar, axlar, rygg m.m.
Lätt och enkel att använda.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och 
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning 
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 
(test för irritation och hudkänslighet)
Finns i �era olika storlekar

förebygg trycksår
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heel up® & all up® Pat. Pending.  Utvecklad och producerad i Danmark av Levabo ApS. Produkterna är CE godkända. Rätt till ändringar förbehålles.

Dansk utvecklad
Dansk producerad
CE godkänd

50 x 25 cm.

50 x 37 cm.

50 x 50 cm.

85 x 43 cm.

42 x 42 cm.

50 x 50 cm.

28 x 30 cm.

40 x 24 cm.

all up® är Levabos nya hygienska och miljövänliga 
produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

all up® är användbar för effektiv förebyggnad och
behandling av tryckskador på de mest utsatta ställen
som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg m.m.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma pro-
dukt kan användas i olika avlastningssituationer, så att
trycksårsförebyggnad och behandling utförs optimalt.

all up® är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk i 
ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet
är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsor-
berande nonwoven material som gör heel up behaglig 
direkt mot huden.

Enkel hantering. all up® blåses upp innan användning
och justeras till varje enskild användares anatomi och
behov.

all up® har följande fördelar:

Produkter för enpatientsbruk som säkertställer god 
hygien och motverkar smittspridning.
all up® är designad för behandling och förebyggnad
av trycksår på armbågar, axlar, rygg m.m.
Lätt och enkel att använda.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010
(test för irritation och hudkänslighet)
Finns i era olika storlekar
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universal heel up® och all up® är Levabos nya hygienska och 
miljövänliga uppblåsbara engångsprodukter.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande 
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och 
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

heel up® og all up® är användbar för effektiv förebyggnad 
och behandling av tryckskador på de mest utsatta 
ställen som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg 
m.m.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma pro-
dukt kan användas i olika avlastningssituationer, så att 
trycksårsförebyggnad och behandling utförs optimalt.

heel up® och all up® är brukarspeci�ka engångsprodukter 
i ergonomisk design som ger bra stabilitet. 
Ytterskiktet är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och 
fuktabsorberande nonwoven material som gör heel up® 
och all up® behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up® och all up® blåses upp innan 
användning och justeras till varje enskild användares 
anatomi och behov.  

heel up® och all up® har följande fördelar:

Enpatientsprodukt som säkerställer god hygien 
och motverkar smittspridning.
heel up® är användbar för effektiv förebyggnad och 
behandling av tryckskador på hälar.
all up® är användbar för effektiv förebyggnad och 
behandling av tryckskador på de mest utsatta ställen 
som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg m.m.
Lätt och enkel att använda.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och 
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning 
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 
(test för irritation och hudkänslighet)
Finns i �era olika storlekar

Pump översikt 2014

Artikelnr: 53-107

Artikelnr.: 53-106

Batteripump
Artikelnr.: 53-122

Manuell pump
Artikelnr.: 53-120

Elektrisk pump
Med vanlig sladd
Artikelnr.: 53-121

Elektrisk pump
Med röd sjukhussladd

Artikelnr: 53-124

Artikelnr.: 53-109

Med de unika engångsprodukter från 
Gate förebyggs och behandlas 
trycksår enkelt och hygieniskt.

32 cm.
short

Artikelnr.: 53-100
39 cm.

medium

Artikelnr.: 53-101
48 cm.

long

Artikelnr.: 53-102

Artikelnr.: 53-110
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heel up® & all up® Pat. Pending.  Utvecklad och producerad i Danmark av Levabo ApS. Produkterna är CE godkända. Rätt till ändringar förbehålles.

Dansk utvecklad
Dansk producerad
CE godkänd

förebygg trycksår

85 x 43 cm.

50 x 50 cm.

28 x 30 cm.

40 x 24 cm.

heel up® och all up® är Levabos nya hygienska och
miljövänliga uppblåsbara produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande
sårsjuksköterskor, vilket säkrar optimal komfort och
hygien i behandling och förebyggnad av trycksår.

heel up® og all up® är användbar för effektiv förebygg-
nad och behandling av tryckskador på de mest utsatta
ställen som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg
m.m.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma pro-
dukt kan användas i olika avlastningssituationer, så att
trycksårsförebyggnad och behandling utförs optimalt.

heel up® och all up® är brukarspecifika produkter för en-
patientsbruk i ergonomisk design som ger bra stabilitet.
Ytterskiktet är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och
fuktabsorberande nonwoven material som gör heel up®

och all up® behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering. heel up® och all up® blåses upp innan
användning och justeras till varje enskild användares
anatomi och behov.

heel up® och all up® har följande fördelar:

Med de unika produkterna från
Gate förebyggs och behandlas
trycksår enkelt och hygieniskt.

Produkter för enpatientsbruk som säkertställer god 
hygien och motverkar smittspridning.
heel up® är användbar för effektiv förebyggnad och
behandling av tryckskador på hälar.
all up® är användbar för effektiv förebyggnad och
behandling av tryckskador på de mest utsatta ställen
som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg m.m.
Lätt och enkel att använda.
God komfort.
Mjuk, hudvänlig, fuktabsorberande och
värmetransporterande material.
Platsbesparande.
Levereras i ren, förseglad platt förpackning
inkl. uppblåsningsanordning.
Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010
(test för irritation och hudkänslighet)
Finns i era olika storlekar
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Ta ur luft till lagom höjd med adaptern.

VIKTIGT! Kudden får inte var för hårt uppumpad. Den 
måste vara mjuk och eftergivande för optimal positionering.

Stäng ventilen.

Pumpa upp kudden till 3/4.

För bort adaptern ur ventilen genom att hålla emot 
ventilen med två �ngrar, som visat på bilden.

Sätt i adapter i ventilöppning. Vrid och pressa ned adaptern 
i ventilen tills den sitter fast. Pressa endast adapterns 
yttersta ”rör” ned i ventilen! Luft
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