
CURERA
POSISJONERING

Puter og pøller for posisjonering av voksne
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Kilepute Curera
Kilepute Curera brukes til posisjonering og 
leie-forandring. Brukes blant annet til å plassere 
en bruker i sideleie for avlastning av korsbenet, 
som er et ekstra trykkbelastet område. 
Kileputen er lett å bruke og rengjøre.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler 
spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: Kaldskum.

SPESIFIKASJONER
51-100001 Kilepute Curera str. 70x26x15,5 cm
51-100002 Hygienetrekk 70x26x15,5 cm
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Hælbeskytter Molly
Hælbeskytter Molly er utviklet for avlastning av 
heler i forbindelse med sårbehandling.

Hælbeskytter Molly er myk og behagelig på 
benene og enkel å ta på. Dette gjør det lettere 
for brukeren å bevege benene.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler 
spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: Thermoelastisk skum.

SPESIFIKASJONER
51-100011 Molly Small
51-100012 Molly Medium
51-100013 Molly Large
51-100021 Hygienetrekk Small
51-100022 Hygienetrekk Medium
51-100023 Hygienetrekk Large
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Multipute Curera
Unngå trykksår på kne og heler med bruk av 
multipute. Denne universalputen kan plasseres 
mellom knær eller under ben og heler for avlast-
ning.

Den leveres med bomullstrekk som kan vaskes 
på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001030 Multipute Curera 75x75 cm
14-001130 Hygienetrekk 75x75 cm
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Posisjoneringspute Curera
Posisjoneringspute Curera er en pute med gode
hygieniske egenskaper. Putefyllet består av 
fiber som lett kan fluffes opp for å beholde den 
vanlige formen på puten.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler
spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001010 Posisjoneringspute Curera 25x80 cm
14-001011 Posisjoneringspute Curera 50x60 cm
14-001012 Posisjoneringspute Curera 50x85 cm
14-001110 Hygienetrekk 25x80 cm
14-001111 Hygienetrekk 50x60 cm
14-001112 Hygienetrekk 50x85 cm

Nakkepute Curera
Nakkepute Curera gir en behagelig avlastning
for nakken. Nedsatt beveglighet øker risikoen 
for trykksår, men med leieforandringer kan risi-
koen for trykksår minskes.

Posisjoner etter behov i både liggende og sitten-
de stilling. Nakkepute Curera er lett å bruke og
rengjøres.

Den leveres med hygienetrekk som tåler spri-
tavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001025 Nakkepute Curera
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Posisjoneringspølle Curera
Posisjoneringspøllene benyttes til å forandre på
sitte- og liggestillinger. De kan brukes til å 
motvirkesmerte og spastisitet ved ryggleie og 
avlastning av korsbenet og hoftekammen ved 
sideleie.

Pøllene kan også benyttes ved maveleie for 
avlastning av skuldre, ryggrad, hofter og heler.
Pøllene finnes i 3 størrelser.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler
spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001035 Posisjoneringspølle Curera 20x225 cm
14-001036 Posisjoneringspølle Curera 20x125 cm
14-001037 Posisjoneringspølle Curera 15x60 cm
14-001141 Hygienetrekk 20x225 cm
14-001142 Hygienetrekk 20x125 cm
14-001143 Hygienetrekk 15x60 cm
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Posisjoneringspute Curera
En fleksibel posisjoneringspute for leieforand-
ringer. Nedsatt bevegelighet øker risikoen for 
trykksår, men med leieforandringer kan risikoen 
for trykksår minskes. Denne puten benyttes 
ofte i par til forandringer i ryggleie, utvidelse av 
lungene ved pusteproblemer og til avlastning av 
skulderblad og rygg.

Den leveres med bomullstrekk som kan vaskes 
på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001010 Posisjoneringspute Curera 25x80 cm
14-001110 Hygienetrekk 25x80 cm

Ryggpute Curera
Ryggpute Curera med vinge for avlastning av 
rygg. Puten plasseres bak ryggen på brukeren 
og vingen under brukeren fikserer posisjonen.
Ryggputen plasseres etter behov i både liggen-
de og sittende leie.

Nedsatt bevegelighet øker risikoen for trykksår,
men med leieforandringer kan risikoen for 
trykksår minskes.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler
spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester- 
fiber.

SPESIFIKASJONER
14-001020 Ryggpute Curera 50x85 cm
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