
Curera® Rektangulär kudde
Kuddar som ger stöd i flera lägen
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•  Fyllning: 50 % HR-skum/50 % polyesterfiber
•  Garanti: 1 år
•  Storlek: 25x80 cm, 40x70 cm, 50x60 cm, 
 50x85 cm, 50x100 cm 

•  Tillbehör:  

 Hygienöverdrag: Polyuretan/polyester

 Bomullsöverdrag  

Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller 
desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C. 

Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, 
undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering 
tre till fyra gånger.

Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.

R E N G Ö R I N G FA K TA

Läs bruksanvisningen före 
användning av produkten.

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör 
Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. 
Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-06-04.

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, 
men med regelbundna lägesändringar kan risken 
för tryckskador minskas. Positionera efter behov i 
både liggande och sittande läge. 

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar 
och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och 
avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och 
skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra 
hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångper-
meabelt (ånga transporteras bort). Se till att bruka-
ren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Curera® Rektangulär kudde är en allround-kudde 
för positionering.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontak-
ta Care of Sweden för utbildning och mer information.

E X E M P E L  PÅ  P OS I T I O N E R I N G

Vid andningsproblem och 
generell vidgning av lungorna.

V-läge: Vidgning av lungornas 
nedre del vid andningsproblem.

A-läge: Vidgning av lungornas 
övre del vid andningsproblem. 
Avlastning av delar av 
skulderblad och ryggrad.

T-läge: Generell vidgning av 
lungorna vid andningsproblem.

Som stöd vid sidoposition. Vid svullen arm och hand. Strokepositionering: 
Sittande vid högersidig 
svaghet.

Strokepositionering: 
Viloställning vid vänstersidig 
svaghet.

Strokepositionering: 
Viloställning vid 
högersidig svaghet.

Som stöd efter höftplastik. 


