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A/D-SURCON lejringspuder 
TIL UNDERSTØTTELSE I TERAPIEN / PROFYLAKSE   

Håndbog & lejrings- anvisning. 

CE 

December 2011, version 2 – Surcon mappe afs. 9. 
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        Med denne serie af lejringspuder fra SURCON  får man et bredt sortiment af puder, der dækker de flestes behov 
for en forbedret støtte og aflastning. Med få lejringspuder, er det muligt at få en god og stabil positionering af 
brugeren i forbindelse med forebyggelse, pleje eller ved behandling af f.eks. vævs skader, tryk sår eller til under-
støttelse ved aflastning i en ryg lejringsposition bl.a. i forbindelse med lunge- og luftvejsproblemer.  

        Lejringspuderne er også velegnet til at understøtte nervøse/urolige personer da puderne giver en beroligende 
effekt samt en øget liggekomfort. 

 
Fordele: 

 Tilpasser sig patientens morfologi, da puden er blød og formstabil på grund af fyldets blandingsforhold. 

 Bielastisk PU betræk 

 Behageligt materiale 

 Fugt og varme ledes bort 

 Åndbart betræk 

 Ugennemtrængeligt for over for blod, urin, mv. 

 Flammehæmmende materiale 

 Ekstra betræk kan fås, også betræk i  f.eks. Jersey 

 Mulighed for nogle puder med inder pose og yderbetræk med lynlås 

 Mulighed for fremstilling af specielle puder efter ønske!  

 

For nærmere information, kontakt venligst SURCON Care Line ApS. 

 

Denne manual beskriver nogle af de vigtigste indsættelses muligheder med de forskellige lejringspuder.  

 

A/D-SURCON lejringspuder til understøttelse i 

terapien. 
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      Hvis man er sengeliggende, immobil eller har svært ved at kunne bevæge sig ved egen 
hjælp (forandre sin kropsposition), er man i risikozonen for at udvikle tryk sår, også hvis 
der forligger div. sygdomme som f.eks. stofskifte sygdomme, dårlig blodcirkulation m.v.  

      Det er normalt for alle mennesker selv at kunne forandre sin ligge eller siddeposition,  
derfor er det meget vigtigt at erstatte den mangelfulde fysisk aktivitet på anden vis, så-
fremt mobiliteten er mangelfuld! 

      Ved at omlejre brugeren efter et planlagt tidsinterval, afhængig af brugerens tilstand, kan 
man understøtte den manglende fysiske aktivitet. Til dette anvendes specielle lejringspu-
der fra Surcon. Det skal understreges, at det er også vigtigt at brugeren ligger på en god 
trykaflastende madras- eller en vekseltryks madras tilpasset den aktuelle tryksårskatego-
ri.  

 

      Kontakt os på 8655 7045 for yderlig information vedr. specielle trykaflastende madras-
ser eller vores nyudviklede innovative automatiske vendesystem ”ekamove”.  

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse  
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30° lejring. 

 

30° lejring anses for den letteste men også en god 
måde at lejre en bruger på, da denne type lej-
ring kan udføres alene af en hjælper. Desuden 
er det også den bedste lejringsvinkel, såfremt 
der er tale om en cachexia person. Personer 
med lungeproblemer henvises til en speciel 
anvisning fra læge, fysioterapeut m.fl.  
 
30 gr. lejring er også den mindst risikable lej-
ring - hvis udført korrekt - da hverken trochan-
ter eller kors ben her bliver belastes så hårdt. 
 
Vær opmærksom at brugeren ligger på en god 
madras, vælg en madras, der passer til bruge-
rens sygdomsbillede.  

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse  



5 

 45 x  80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580. 

 85 x  85cm. ryg pude med fane (den fyldte del: 40x85cm.) 

                     nr. 4158-05, HMI nr. 55583. 

 45 x  80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580. 

 

 

 

 30 x  260cm. slangepude, ”Sø-slange” nr. 4164-05, HMI nr. 
55598 – også velegnet til 135 graders lejring. 

 Der kan også indsættes følgende puder: 

 Slangepude  30  x 200cm. nr. 4163-05, HMI nr. 55597 

 Lejringsrulle 20 x 100cm. nr. 4160-05, HMI nr. 55594 

 Lejringsrulle 20 x 200cm. nr. 4161-05, HMI nr. 55595 

 Lejringsrulle 20 x 260cm. nr. 4162-05, HMI nr. 55596 

 U-form pude, L:   160cm.  nr. 4165-05, HMI nr. 55592 

 U-form pude, L:   190cm.  nr. 4166-05, HMI nr. 55593 

 

 

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse  
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Halebens regionen og hælene er et af de mest 

sårbare områder, da disse steder udsættes for et 

kraftigt tryk, derfor dannes netop her oftest tryk- 

sår eller trykmærker. Specielt på disse kropsdele  

er det vigtigt at lave en effektiv forebyggelse /  

aflastning.   
 

 

 

135 graders lejring.  
 

Ved 135 graders lejring aflastes halebens regio- 

nen samt hælene. Her vil Slangepuden  

være en ideel løsning. 

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse  
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 45 x  80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580. 

 40 x  75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578. 

 40 x  75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578 

 

 80 x  80cm. universal pude med 4 kamre, nr. 4157-05, 

         HMI nr. 55582 

 45 x  80cm. lejringspude, nr. 4155-05,  HMI nr. 55580 

 

 

       30 x  260cm. slangepude, nr. 4164-05, HMI nr. 55598 

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse  
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Ved lejring på den svage side stimuleres personens  

fornemmelse for denne side, og selve stimulationen  

vil kunne reducere forekomsten af kontraktùr og fo- 

rebygge tryk sår.   

 

 

 

Det er vigtig at personen efterfølgende omlejres på  

den anden side efter et nærmere individuelt fast- 

lagt tidsinterval. 

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi  

Halvside lammelse. 
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 30 x  40cm.      lejringspude, nr. 4152-05,  HMI nr. 55579. 

 

 40 x  95cm.      lejringspude, nr. 4156-05,  HMI nr. 55576. 

 

 80 x  80cm.      universalpude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582 

 

 50 x 85 x 6cm. flad lejringspude, nr. 4159-05,  HMI nr. 55584. 

 

 

 

 

 

 

 50 x  85 x 6cm  flad Lejringspude,  nr. 4159-05,  HMI nr. 55584. 

 

 50 x  85 x 6cm. flad Lejringspude,  nr. 4159-05,  HMI nr. 55584.  

 

 45 x  80cm.       lejringspude, nr. 4155-05,  HMI nr. 55580 

 

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi  
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 Ved halvside lammelse skal kroppen på den 

pågældende person lejres i forhold til central- 

akselen, med henblik på at støtte den berørte 

side. Pude lægges under hoved og den venstre 

arm støttes (Lammelse i venstre side, se 

tegning).  

 Hvis man er i siddende stilling understøttes 

også under knæene med en universalpude.  

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi  
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 45 x  80cm. Lejringspude, nr. 415505,  HMI nr. 55580. 

 80 x  80cm. Universal pude med 4 kamre,  

                     nr. 415705, HMI nr. 55582. 

 

 

 Lejringspuder til f.eks. Hemiparese lejring kan også købes i et 

sæt:  

 30 x 40cm. Lejringspude, nr. 4152-05,  HMI nr. 55579. 

 40 x 75cm. Lejringspude, nr. 4154-05,  HMI nr. 55578. 

 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05,  HMI nr. 55580. 

 40 x 95cm. Lejringspude, nr. 4156-05,  HMI nr. 55576. 

 80 x 80cm. Universal pude med 4 kamre,  

                             nr. 4157-05, HMI nr. 55582. 

 50 x 85 x 6cm. Flad Lejringspude, nr. 4159-05, 

                         HMI nr. 55584.  

  

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi  
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 De 3 viste positioneringer (side 12 og 13) må 

kun ses som en tidsbegrænset lejring. 

Lejringsmåden er særligt velegnet til at under-

støtte åndedrættet ved ryg leje. Lejrings meto-

derne medvirker til en udvidelse af lungerne og 

forbedrer respirationen ved luftvejsinfektioner. 

 

 

 Disse lejringsmetoder kan også anvendes til at 

       frilægge følsomme områder i forbindelse pleje 

       af tryk sår eller ved aflastning af dele af skul- 

       blad og rygsøjle området. 

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse.  
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 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05,   

                            HMI nr. 55580. 

 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, 

                            HMI nr. 55581. 

 24 x 73cm.  Lejringspude, nr. 4153-05,  

                            HMI nr. 55581. 

 

 

 

 

 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05,  HMI nr. 55580. 

 

 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05,  HMI nr. 55581. 

 

 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05,  HMI nr. 55581. 

 

Lejrings- anvisning ved  Pneumoni profylakse  



14 

 

 

 Efter operative indgreb i ryg regio-
nen kan en af disse 3 lejringstyper  
indsættes til en varierende støtte- og 
aflastning. 

 

 

  Følgende placering af puder hjælper 
med til at øge en udvidelse af lunger 
nes nedre område, ligeledes aflastes 
dele af skulderblad og rygrad.  

Lejrings- anvisning ved  Pneumoni profylakse  
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 45 x  80cm. lejringspude, nr. 4155-05,  

                            HMI nr. 55580. 

 24 x  73cm. lejringspude, nr. 4153-05, 

                            HMI nr. 55581. 

 24 x  73cm. lejringspude, nr. 4153-05,  

                            HMI nr. 55581.  

 

 

Til A-T-V lejringen kan man udover puden på 45 x 80cm. supplere 

                  med  2 stk. 24 x 73cm. som anvist på tegningen. 

Lejrings- anvisning ved  Pneumoni profylakse  
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 Vores standard lejringspuder består af fyldet af  50% Krøyer kugler og 50% skum-flokker. Betræk: bi-elastisk PU betræk.  
 

 Speciel puder kan bestilles. 
Fyld kan individuelt tilpasses. Du kan også bruge en fyldning (W = blød) i 100% skum flager eller en 100% Krøyer kugler fyldning  (F = Fast). I øvrigt kan der fremstilles 
puder i specielle mål efter kundens ønske. Programmet giver mulighed for en optimal udnyttelse af de forskellige lejringsmåder. Levering af standard puder: Fra dag til dag. 
Specielfremstillet puder ca. 14 dage.  

 

 Rengøring: 

 Vaskbar ved 60°. Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med en klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler.  

 AFTØRRING KAN FORETAGES MED SURCON / EKAMED DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – ESTEER-SEPT.  

  

           Aftageligt PU betræk kan vaskes optil 95° C. Følg anvisningen på label der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEX  ved 60º C. 

Produktinfo.                

Flad lejringspude U-formet lejringspude Puder til micro-lejring. Ryg pude med lejringsfane. 

Lejringspude (fås i flere 

dimensioner). 

Slangepude. Lejringsrulle Universalpude 
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Produktliste, Lejringspuder 
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Produktliste, Lejringspuder mm. 
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Øvrige produkter  

 Surcon Care line ApS har i samarbejde med fir-

maerne ADL og EKAMED i Tyskland fået en 

stor ekspertise indenfor bl.a. udvikling, produk-

tion- og salg af produkter til forebyggelse og be-

handling af tryksår, dynamiske madrasser, skum 

madrasser, lejringspuder og det sidste nye, et in-

novativt nyudviklet automatisk patient vende/tilt 

system ekamove.  

 

 

 Kontakt os venligst på  8655 7045 for yderligere  

information vedrørende vore produkter  

 Eller rekvirer Surcon produktmappe. 
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Service 

 

 

 Der er mulighed for en afprøvning af  SURCON`S 
PRODUKTER før et eventuelt køb. 

 

 Ved et eventuel køb indenfor 30 dage fra udlåns/leje-
dato på vore vekseltryks systemer, vil der ikke blive 
opkrævet leje af produkterne, selvom der er indgået en 
aftale om leje. 

 

 DIVERSE SURCON PRODUKTER, udover vore vek-
seltryks systemer, der kan fås til afprøvning i ca. 14 da-
ge u/beregning, kan vore andre produkter, siddepuder, 
lejringspuder, seler, sikkerhedssystemer til seng/stol osv   
fås i udlån i ca. 8 dage.  

 

 Der er 24 timers døgnservice m.h.t. råd og hjælp.   

 Ring venligst på telefon  86 55 70 45. 

                  

 

 

 

Overgade 15 ∙ 8700 Horsens ∙ 

 Kontor/lager: Torsted Allé 2E ∙ 8700 Horsens∙ 

Tlf. 86 55 70 45 ∙ Fax 86 55 71 45 

E-mail: mail@surcon.dk ∙ 

www.surcon.dk  


