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Forhandler: 

Anbefalt av sykepleiere 5 på grunn av 

Komfortabel å ha på 

Ikke for varm (puster)  

Ingen harde skarpe kanter 

Hælen ligger fritt 

Beskytter hæl mot friksjon  

Kompatibel med anti trombose utsyr 
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Bruksanvisning 

1. Vreng Prevalon™ slik at den grå innsiden 

vender ut. 

2. Legg helen godt over hullet slik at helen blir 

liggende fritt. 

3. Trekk Prevalon™ opp over foten slik at den 

blå yttersiden ligger ut. Pass på at ankel-

leddet blir liggende i 90 grader for å unngå 

feilstilling. 

4. Fest stroppene på Prevalon™ - sort mot sort 

og hvitt mot hvitt.  

5. Prevalon™ skal ikke vaskes i maskin, men 

tørkes av med en våt klut hvis behov. 

 

 

Egenskaper 

Reduserer risiko for feilstilling 

Gir optimal trykkavlastning for hel og ankel 

Innsiden av Prevalon ™ 

 Har spesielt anti-skli stoff som holder foten i 

riktig posisjon. 

 Stoffet puster og holder huden tørr. 

Yttersiden av Prevalon ™ 

 Produsert i forsterket nylon som ikke fester seg 

til underlaget. 

 Motvirker friksjon (Friksjon kan føre til sårdannel-

se). 

Prevalon ™ er enkel å sett på og har gode stretch-bånd 

som holder beskyttelsen på plass uten å skape trykk. 

Prevalon ™ leveres med og uten wedge. Wedge er en 

sidestøtte som hindrer rotasjon. 

Varenummer: 

7300-X Prevalon ™ Standard  

7355-X Prevalon ™ Standard med wedge 

(sidestøtte) 

7350 Prevalon ™ Wedge (Bare sidestøtte) 

 

 

Refusjon 

 Rekvireres på paragraf ( § 5-22)  ved trykksår-

behandling. 

 Utleveres  fra Hjelpemiddelsentralen. 

 

 

Indikasjon 

 Forebygge trykksår 

 Forebygge feilstilling 

 

 


