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 Tiukka talous

   Pienet resurssit

          
Levabon tuotevalikoima sisältää 
ilmatäytteisiä yhden potilaan 
käyttöön tarkoitettuja tyynyjä

   Hygieeninen

 Mukava

  Helppo 

   Taloudellinen

Painehaavat
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Nimi Koko, cm: Tuotenro Määrä Käyttö Tyynyn kuvaus

Heel up - 
Short

18 x 32 x 25 70001 12 pcs
Kantasuoja liikkuville ja istuville käyttäjille, 
tyypillisesti pyörätuolipotilaille. Voidaan 
käyttää sekä painehaavojen ehkäisyyn 

että hoitoon.

Heel up - 
Medium

18 x 39 x 25 70007 12 pcs

Kantasuoja, joka sopii sekä paine-
haavojen ehkäisyyn että hoitoon. Sopii 
lyhytjalkaisille potilaille. Sopii erityisesti 

vuodepotilaille. Tukee jalkaterän etuosaa 
ja vähentää jalan tippumisen riskiä.

Heel up - 
Long

18 x 48 x 25 70002 12 pcs

Kantasuoja, joka sopii sekä paine-
haavojen ehkäisyyn että hoitoon.  

Sopii erityisesti vuodepotilaille. Tukee 
jalkaterän etuosaa ja vähentää jalan 

tippumisen riskiä.

Heel up - 
Max

18 x 50 x 30 70018 12 pcs

Kantasuoja, joka sopii sekä paine-
haavojen ehkäisyyn että hoitoon. Sopii 

erityisesti vuodepotilaille ja pitkäjalkaisille 
käyttäjille. Lisäilmakammio jalan alla 

tukee erityisen hyvin jalkaterän etuosaa. 

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 70003 12 pcs

Asentotyyny, jossa on 2 kennoa.  
Monikäyttöinen. Voidaan käyttää sekä 

makuu- että istuma-asennossa. (Jalkojen 
välissä, selässä, antaa hyvän tuen 

käsivarsille ja polvien välissä).

All up - 
Multi Medium

50 x 27 x 8 70004 12 pcs

Asentotyyny, jossa on 3 kennoa.  
Monikäyttöinen. Sopii erityisesti 

käytettäväksi makuuasennossa (jalkojen 
välissä, selässä). Voidaan käyttää tukena 

jalkojen alla. 

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 70005 12 pcs
Asentotyyny, jossa on 4 kennoa.  

Monikäyttöinen. Voidaan taittaa/rullata 
kasaan. (Voidaan laittaa jalan tai käsivar-

ren alle, mukana tarranauha).

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 20 70012 6 pcs
Asentotyyny, joka sopii erityisesti lonkka-
murtumapotilaille ja kun alaraajoja täytyy 

kohottaa sydämen yläpuolelle.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 70006 6 pcs
Painehaavatyyny alaraajoille, sopii erit-
yisesti vuodepotilaille. Tyyny on helppo 

kiinnittää patjaan. 

Painehaavatyynyt kantapäälle ja jalalle

Nimi Koko, cm: Tuotenro

Heel up - Täyte X 10 35 x 50 76008

All up - Päällinen  Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Päällinen  Large X 5 50 x 100 76013

Lisätarvikkeet

2



Palkinnot

Levabolle myönnettiin The Innovation Elder Care Award 2015 -palkinto (In-
novationspreis Altenp� ege 2015) Heel up -tuotesarjasta Saksan suurimmas-
sa vanhustenhoitokonferenssissa. 

Tuomaristo korosti erityisesti sitä, kuinka helppokäyttöisiä tuotteet ovat, 
koska Stop Up -ilmaisin takaa tyynyn oikean täyttämisen ilman, että siihen 
vaadittaisiin laajaa koulutusta. 

Lisäksi tuotteet saivat kehuja pienestä koostaan, joka ei vie turhaa säily-
tystilaa ja jonka ansiosta tyynyjä on helppo kuljettaa potilaille, mikä on etu 
erityisesti kotihoidossa.

Muista helposti 
haavautuvat alueet. 

Ensimmäiset painehaavojen merkit 
voivat kehittyä hyvin lyhyessä ajas-
sa, jo 2–4 tunnissa!

Painehaavoja syntyy tyypillisesti 
sellaisille vartalon alueille, joissa 
luuta suojaa vain ohut ihokerros. 

Levabon joustavan valikoiman 
tuotteilla potilaan asentoa voi 
muuttaa nopeasti ja tehokkaasti 
ennen painehaavojen syntymistä 
herkille alueille. 
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Nimi Koko, cm: Tuotenro Määrä Käyttö Tyynyn kuvaus

All up - 
Seat

42 x 42 x 5 70008 12 pcs
Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen 

jakamiseen painehaavojen lievittämiseksi. 
Vakiokoko pyörätuoliin.

Max 150 kg.

All up - 
Seat Large

52 x 52 x 5 70019 12 pcs
Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen ja-
kamiseen painehaavojen ehkäisemiseksi 
ja lievittämiseksi. Erikoispitkä ja -leveä. 

Max 150 kg.

All up - 
Seat Max 
(bariatrisk)

52 x 62 x 5 70020 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Bariatrinen 
tyyny, käyttäjän enimmäispaino 250 

kg.  Paineen jakamiseen painehaavo-
jen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. 

Erikoispitkä ja -leveä.

All up - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 70021 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Sopii 
toispuolisesti halvaantuneille, joiden 
asento on epävakaa. Tyyny on jaettu 
kahtia, jotta ilmanpainetta voi säätää 

yksilöllisesti. Painehaavojen ehkäisyyn ja 
lievittämiseen. Max 150 kg.

All up - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 70022 12 pcs

Erikoisistuintyyny, erityisen tukeva. 
Lievittää painetta peräsuolen alueella, 
käyttöaiheita ovat esim. sädehoidon 
aiheuttamat vauriot, arka häntäluu ja 
kivuliaat peräpukamat.  Max 150 kg.

All up - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 70009 12 pcs
Istuintyyny ja selkätyyny. Voidaan käyttää 
molemmilla vartalon alueilla. Hyvä selän 

tuki, helppo tyyny istuma-asennon 
tukemiseen. Max 150 kg.  

All up - 
Donut

45 x 45 x 8 70017 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Pyöreän-
mallinen, ei reikää keskellä. Jakaa 

paineen ihanteellisesti painehaavojen 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Max 150 kg.

All up - 
Bath

50 x 50 x 8 70013 12 pcs

Erikoisistuintyyny, erityisen tukeva. Kylpy- 
ja suihkutuoleihin jakamaan painetta 

paremmin pitkäkestoisessa käytössä. 
Voidaan kiinnittää tuoliin teipillä. Pesun 

jälkeen tyyny voidaan kuivata ja sitä void-
aan käyttää uudelleen. Max 150 kg.

All up - 
Belly

65 x 75 x 15 72023 6 pcs
Erikoisasentotyyny, jota käytetään 

radiologisissa tutkimuksissa nostamaan 
rintakehää. 

All up - 
Kidney

50 x 20 x 20 72014 12 pcs
Erikoisasentotyyny erityisesti radiologi-
seen tutkimuskäyttöön munuaisten ja 

lantion alueen tukemiseen. 

Painehaavatyynyt istuma-asentoon 

Erikoisasentotyynyt

P a i n e h a a v o j e n  e h k ä is y  j a  h o i t o
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Nimi Koko, cm: Tuotenro Määrä Käyttö Tyynyn kuvaus

All up - 
Seat

42 x 42 x 5 72008 12 pcs
Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen 

jakamiseen painehaavojen lievittämiseksi. 
Vakiokoko pyörätuoliin.

Max 150 kg.

All up - 
Seat Large

52 x 52 x 5 72019 12 pcs
Istuintyyny, erityisen tukeva. Paineen ja-
kamiseen painehaavojen ehkäisemiseksi 
ja lievittämiseksi. Erikoispitkä ja -leveä. 

Max 150 kg.

All up - 
Seat Max 
(bariatrisk)

52 x 62 x 5 72020 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Bariatrinen 
tyyny, käyttäjän enimmäispaino 250 

kg.  Paineen jakamiseen painehaavo-
jen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. 

Erikoispitkä ja -leveä.

All up - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 72021 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Sopii 
toispuolisesti halvaantuneille, joiden 
asento on epävakaa. Tyyny on jaettu 
kahtia, jotta ilmanpainetta voi säätää 

yksilöllisesti. Painehaavojen ehkäisyyn ja 
lievittämiseen. Max 150 kg.

All up - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 72022 12 pcs

Erikoisistuintyyny, erityisen tukeva. 
Lievittää painetta peräsuolen alueella, 
käyttöaiheita ovat esim. sädehoidon 
aiheuttamat vauriot, arka häntäluu ja 
kivuliaat peräpukamat.  Max 150 kg.

All up - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 72009 12 pcs
Istuintyyny ja selkätyyny. Voidaan käyttää 
molemmilla vartalon alueilla. Hyvä selän 

tuki, helppo tyyny istuma-asennon 
tukemiseen. Max 150 kg.  

All up - 
Donut

45 x 45 x 8 72017 12 pcs

Istuintyyny, erityisen tukeva. Pyöreän-
mallinen, ei reikää keskellä. Jakaa 

paineen ihanteellisesti painehaavojen 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Max 150 kg.

All up - 
Bath

50 x 50 x 8 72013 12 pcs

Erikoisistuintyyny, erityisen tukeva. Kylpy- 
ja suihkutuoleihin jakamaan painetta 

paremmin pitkäkestoisessa käytössä. 
Voidaan kiinnittää tuoliin teipillä. Pesun 

jälkeen tyyny voidaan kuivata ja sitä void-
aan käyttää uudelleen. Max 150 kg.

Nimi Koko, cm: Tuotenro

All up - Seat Päällinen  X 5 42 x 42 x 5 76009

All up - Seat Large Päällinen  X 5 52 x 52 x 5 76010

All up - Sheet Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Sheet Large X 5 50 x 100 76013

Nimi Koko, cm: Tuotenro

dcubi kit bags 40 x 31 x 15 76007

Lisätarvikkeet

Tuotteillamme on todella merkitystä.
Innovatiiviset Levabo®-asentotyynyt on kehitetty yhteistyössä johtavien haavahoitajien kanssa, ja ne 
valmistetaan Tanskassa. Tuotteilla on lukuisia etuja verrattuna perinteisiin asentohoitotuotteisiin.

Levabon asentotyynyjen avulla sinulla on aina tarvittava tyyny helposti saatavilla painehaavojen tehokasta 
ehkäisyä varten. Tuotteet ovat yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja, ilmatäytteisiä tyynyjä, jotka voidaan 
heittää pois käytön jälkeen. Tuotteet vievät vain vähän tilaa, mikä säästää säilytystilaa ja lisäksi helpottaa 
Levabo-ensiapupakkauksen kuljettamista. 

Näitä etuja arvostetaan erityisesti kotihoidossa. Kotisairaanhoitajana voit Levabon tuotteilla aloittaa 
painehaavojen ehkäisevän hoidon jo varhaisessa vaiheessa tehokkaammin, helpommin ja edullisem-
min kuin perinteisiä asentotyynyjä käyttäen. Kotisairaanhoitaja voi heti painehaavaepäilyn yhteydessä 
asettaa potilaan parempaan asentoon, millä vältetään potilaan tarpeettomat kivut ja säästetään mah-
dollisia terveydenhoitokustannuksia. 

Tuotteet ovat monikäyttöisiä, joten ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi 
monissa eri asennoissa. Käyttö yhdellä potilaalla takaa hygieenisyyden. 

Levabo-ensiapupakkaus

P a i n e h a a v o j e n  e h k ä is y  j a  h o i t o
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Nimi Koko, cm: Tuotenro Määrä Käyttö Tyynyn kuvaus

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 70003 12 pcs

Asentotyyny, jossa on 2 kennoa.  
Monikäyttöinen. Voidaan käyttää sekä 

makuu- että istuma-asennossa. (Jalkojen 
välissä, selässä, antaa hyvän tuen 

käsivarsille ja polvien välissä).

All up - 
Multi Medium

50 x 27 x 8 70004 12 pcs

Asentotyyny, jossa on 3 kennoa.  
Monikäyttöinen. Sopii erityisesti 

käytettäväksi makuuasennossa (jalkojen 
välissä, selässä). Voidaan käyttää tukena 

jalkojen alla. 

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 70005 12 pcs
Asentotyyny, jossa on 4 kennoa.  

Monikäyttöinen. Voidaan taittaa/rullata 
kasaan. (Voidaan laittaa jalan tai käsivar-

ren alle, mukana tarranauha).

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 20 70012 6 pcs
Asentotyyny, joka sopii erityisesti lonkka-
murtumapotilaille ja kun alaraajoja täytyy 

kohottaa sydämen yläpuolelle.

All up - 
Universal

50 x 50 x 8 70010 12 pcs
Asentotyyny erityisesti selälle, ristiluulle ja 
häntäluulle säädettävässä sängyssä tai 

kylkiasennossa jalkojen välissä.  Voidaan 
taittaa, jos korkeutta tarvitaan lisää.

All up - 
Universal Long

55 x 70 x 8 70015 12 pcs

Asentotyyny, joka sopii käytettäväksi 
erityisesti kylkiasennossa jalkojen välissä, 
pidempi malli suojaa polvia ja kehräsluu-
ta. Voidaan taittaa puoliksi, jos korkeutta 

tarvitaan lisää. 

All up - 
Universal Slim

45 x 75 x 8 70016 12 pcs

Asentotyyny, joka sopii käytettäväksi 
erityisesti kylkiasennossa jalkojen välissä, 

pidempi ja kapeampi malli varmistaa 
etäisyyden polvien välissä kylkiasen-
nossa. Voidaan taittaa, jos korkeutta 

tarvitaan lisää. 

All up - 
Head

28 x 30 x 5 70011 12 pcs
Tyyny painehaavojen ehkäisyyn ja 

hoitoon korvissa ja niskassa, voidaan 
käyttää myös koomapotilailla.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 70006 6 pcs
Painehaavatyyny alaraajoille, sopii erit-
yisesti vuodepotilaille. Tyyny on helppo 

kiinnittää patjaan. 

All up - 
Wedge 30 deg.

70 x 40 x 15 70024 6 pcs
Asentotyyny kylkiasentoon. Takaa 
tukevan 30°:n asennon, kiila pysyy 

paikoillaan potilaan alle työnnettävän 
siivekkeen avulla.

All up - 
Lap

80 x 60 x 10 70025 6 pcs
Asentotyyny, sirpin muotoinen. Sopii 

pyörätuolipotilaille käsivarsien tukemi-
seen. 

All up - 
Lap Max

80 x 60 x 20 70026 6 pcs
Asentotyyny, sirpin muotoinen. Erityisko-
rkea. Sopii pyörätuolipotilaille käsivarsien 

tukemiseen.

All up - 
Arm Rest

55 x 25 x 8 70027 12 pcs Asentotyyny käsivarsien tukemiseen.

All up - 
Elbow

30 x 20 x 10 70028 12 pcs Asentotyyny kyynärpäiden tukemiseen. 

Painehaavatyynyt vartalolle ja käsivarsille
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Nimi Koko, cm: Tuotenro

Käsikäyttöinen Levabo-pumppu 29 x 6 x 6 76004

Paristokäyttöinen Levabo-pumppu 26 x 5 x 5 76001

Levabo-pumppu 240 V 24 x 13 x 11 76002

Levabo-sovitinsetti X 10 76005

Nimi Koko, cm: Tuotenro

All up - Strap X 1 (Tarranauha) 5.5 x 200 76011

All up - Päällinen  Medium X 5 50 x 50 76012

All up - Päällinen  Large X 5 50 x 100 76013

Lisätarvikkeet

Levabo-pumput 
Levabo®-tuotteiden mukana toimitetaan 
täyttämiseen tarkoitettu sovitin, joka on tyynypakkauksessa. 

Levabon tuotteet 
säästävät säilytystilaa.
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medico cushions
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www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.dk

Levabo ApS
Højlundsparken 49

8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30

info@levabo.dk
www.levabo.com

Levabo-opas
Saatavilla iPhonelle, iPadille ja Androidille

Lataa ilmainen Levabo-sovellus osoitteesta:
 

http://www.levabo.dk/apps.html

Tai skannaa QR-koodi:

Aina oikea täyttö 
Levabon patentoitu Stop Up 
-järjestelmä varmistaa, että tyyny 
täyttyy aina oikein. Stop Up -
merkki osoittaa, milloin tyynyssä 
on oikea määrä ilmaa. 
Katso video: 
www.levabo.com

 • Käyttö yhdellä potilaalla takaa hygieenisyyden.  
 • Heel up ®  on suunniteltu kantapään alueen   

painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.  
All up ®  on kehitetty kyynärpäiden, hartioiden,   
selän jne. painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.  
Helppo käyttää.  

• Mukava. 
 • Hygieeninen.
• Pehmeä, ihoystävällinen, lämpöä haihduttava ja  

kosteutta imevä materiaali.
• Säästää säilytystilaa.

• Toimitetaan siistissä, sinetöidyssä ja litteässä   
pakkauksessa, mukana täyttämiseen tarkoitettu
sovitin.

• Testattu ja hyväksytty ISO 10993-10 -
standardin mukaisesti
(ihoärsytys ja yliherkkyys).

• Saatavilla useita kokovaihtoehtoja.

Levabo® Stop Up® -järjestelmässä 
on helposti ymmärrettävät kuv-
aohjeet.

Heel up® ja All up® (patentti haussa) ovat tanskalaisen Levabo ApS:n kehittämiä ja valmistamia. Tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Länsitie 349
FIN-66400 Laihia, Finland
www.ossano.�

Tel. +358 (0)6 477 19 91, Gsm + 358 (0)40 767 9071. 
email: kj@ossano.�
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