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Avtal på ny tryckavlastande madrass för prevention
och upp till och med sårkategori 2.

Vi har sedan 2017-02-01 avtal på en ny sjukhusmadrass från Care of Sweden.
Madrassen heter Optimal 5 zon.
En förebyggande och behandlande madrass av trycksår kategori 1 och 2.
Brukarvikt 0 -150 kg
Garantitid på madrasskärna och överdrag är 3 år.
Madrassen är uppbyggd av två madrasser. En hel i botten och en skuren överst.
Överdraget har handtag och evakueringsremmar i fickor på långsidan. Handtag
finns också på kortsidan.

Madrassen kan dras över till röntgenbord utan att det blir störningar i bilden
Märkning på madrassen talar bland annat om tillverkningsdatum

Skötsel Vid rengöring efter varje patient måste överdraget öppnas i dragkedjan.
Om kroppsvätska har läckt igenom och ner i madrasskärnan måste madrass och
överdrag kasseras.
Rengöring Överdraget kan rengöras med ytdesinfektion, klorinduk eller
väteperoxidduk. Det kan tvättas i maskin i 60 grader.

”Garantimadrasser”
Under sommaren 2016 byttes ett stort antal madrasser ut där madrasskärnan var
nerlegad. 150 madrasser byttes inom garantitiden. De vi fick i ersättning är märkta
på följande sätt. På dessa ersättningsmadrasser är garantin förbrukad enligt gällande
upphandlingsregler. Företaget är Ranson

Vid nyinköp 2016 från samma leverantör, fick vi istället köpa en madrass med hel
kärna . Den ser ut så här. Båda madrasserna är förebyggande.

Följande hjälpmedel finns men inte på avtal
Behandlande madrasser finns med fast luft och luftväxlande med pump.
Den fasta luftmadrassen är Curocell Area Zon. Care of Sweden Den är
förebyggande och behandlande till Trycksår kategori 1, 2 och 3.
Brukarvikt 0 -230 kg. Den ska alltid kombineras med evakueringslakan som
beställs separat från samma företag.
Madrassen ger störningar på röntgen och måste märkas tydligt så det inte blir
missförstånd.

Om patienten har trycksår kategori 4 behövs en luftväxlande madrass. Curocell 4
är den som ska användas då. Luftväxlande madrasser och hur de ska skötas läser du
mer om i TILDA. Brukarvikt 30 – 180 kg

Andra hjälpmedel för att undvika trycksår. Finns inte på avtal.
Ett mycket känsligt ställe och vanligt att trycksår snabbt uppkommer är hälar. Risk
och hudbedöm direkt vid ankomst och avlasta med Multikudde. Multikudde ska
användas med överdrag(på bilden syns kudden utan överdrag). Multikudde ska
kombineras med Slider för att undvika skjuv på hälarna vid uppresning av
ryggstödet. Kilkudde till höger används som stöd vid lägesändring åt sidan 30◦.

Sittdynor
Förebyggande sittdyna Consil från företaget Helab

Behandlande sittdyna RoHo finns på Arbetsterapierna att låna. De ska provas
ut individuellt. Ska användas förebyggande vid risk för sittsår och behandlande vid
sittsår.

En annan typ av hälavlastning är Lassekudde. En skumkudde där hälen är helt
avlastad. Måste kläs i överdrag. Kontrollera att överdraget inte är spänt där hälen
ska sjunka ner

Molly hälavlastning, fästs runt ankeln. För att inte orsaka översträckning i knät, lägg
en kudde under knäna.

