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Action products
Action Products från Maryland i USA har sedan 1970 tillverkat produkter som 
innehåller polymeren Akton®, en stabil gel med mycket goda tryckuppta-
gande och stötdämpande egenskaper. Det unika materialet uppfanns av 
bolagets grundare doktor McElroy hemma i källaren i slutet av 60-talet.

Gelen har en vattentätt och elastisk hudliknande film, som innesluter sitt-
materialet. Det läcker inte, det går inte att bottna och kan repareras. Kombi-
nationen av gel och film skapar den mest skjuvningsbeständiga produkten på 
marknaden idag.

Företaget har idag etablerat sig som en ledande tillverkare och distributör 
av tryckavlastande produkter som används i medicinska och relaterade 
industrier över hela världen.

Levabo
Levabo är ett danskt företag som vill göra en skillnad för den globala häl-
soekonomin. Levabos produkter Heel Up®, all-Up® och All On ® är uppblås-
bara kuddar att användas som en-patient-produkter, för att förebygga och 
behandla trycksår till en låg kostnad.

Produkterna är speciellt utformade för att göra en positiv skillnad i förhål-
lande till redan kända och använda produkter. Serien har utvecklats i 
samarbete med ledande sårvårds sjuksköterskor för att säkerställa optimal 
komfort, hygien och ergonomisk design och samtidigt ge god stabilitet.

Med kunder över hela världen, servar Levabo främst hälso- och sjukvårdssek-
torn, inklusive sjukhus och vårdhem. 

Danmar products
Danmar Products kommer från Michigan i USA. Bolaget grundades 1967 
och tillverkar specialprodukter för människor med särskilda behov, som 
hjälmar, huvudskydd, simhjälpmedel och utrustning som används både i 
terapeutiska miljöer och på fritiden för att förbättra funktion och komfort 
för funktionsnedsatta.

Danmar tillverkar samtliga produkter i egen fabrik, som ligger i Ann Arbor 
i Michigan. Bolaget är specialiserat för tillverkning av produkter till en 
marknad med unika behov. Under drygt femtio år har Danmar Products 
varit lyhörda och försökt tillgodose behoven hos slutanvändaren. Danmar 
producerar endast högkvalitativa produkter. HEA Medical har samarbetat 
med Danmar sedan 1996.
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Dynor med gel och skum från Action
Action Products har sedan 1970 tillverkat produkter som innehåller polymeren Akton, en stabil gel med mycket 
goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper. Sittdynorna har en vattentät och elastisk film, som innesluter 
sittmaterialet.

Gel framtagen för trycksårsprevention
Dynan består av en fast gel som är stabil med mycket goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper. Gelen 
omsluts av en vattentätt och elastisk film och finns i samtliga produkter från det amerikanska företaget Action 
Products. Kombinationen av gel och film ger den mest skjuvningsbeständiga produkten på marknaden. Gelen tål 
högt tryck och har inga belastningsbegränsningar. Den ger bra stabilitet, minskar skjuvningskrafter och ger effektiv 
tryckreduktion. Den läcker inte, går inte att bottna och den kan repareras. Materialet fördelar värme vilket är viktigt 
vid trycksårsprevention. Det minimerar risken för bakterietillväxt, absorberar inte fukt som vatten eller urin och tar 
varken åt sig vätska eller lukt. Materialet tål upp till 90°C värme och -20°C kyla. Gelen är fri från latex, silikon och 
mjukgörare vilket gör materialet lämpligt för känslig hud. 

Kan rengöras med alla vattenbaserade desinfektionsmedel. För att minska vikten kombineras gelen med kallskum 
i de flesta modeller av rullstolsdynor från Action. Levereras med ett överdrag som ger ett skydd mot inkontinens. 
Överdragen går att tvätta i 90°C.
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Centurian
Minskar skjuvningskrafter och erbjuder tryckavlastning 
för användare med låg upp till måttlig risk för trycksår. 
Ett bra val för förebyggande vård. Dynan är uppbyggd 
med 15 mm gel ovanpå 15 mm highgrade kallskum. 
Överdraget har dragkedja, bärhandtag och glidstop-
pande undersida. Max brukarvikt 300 kg. 

Art.nr Bredd Djup Höjd Vikt
5200-2 40 cm 40 cm 3 cm 3kg
5205-2 45 cm 40 cm 3 cm 3kg

Pilot
För användare med medel till hög risk för trycksår  eller 
som tidigare haft problem med trycksår och har känslig 
hud. Uppskattas av brukare som behöver en låg dyna, 
som till exempel sparkar sig fram. Passar också smala 
personer med hög belastning på sittbenen. Dynan är 
uppbyggd av 25 mm gel. Överdraget har dragkedja, 
bärhandtag och glidstoppande undersida. 
Max brukarvikt 350 kg.

Art.nr Bredd Djup Höjd Vikt
9000-2 40 cm 45 cm 2,5 cm 4,5 kg
9005-2 40 cm 45 cm 2,5 cm 4,9 kg
9006-2 45 cm 40 cm 2,5 cm 4,9 kg
9008-2 45 cm 45 cm 2,5 cm 5,4 kg

Professional
För användare med skör hud och hög risk för trycksår. 
Eller för personer som tidigare haft problem med 
trycksår och har känslig hud. Dynan reducerar effektivt 
tryck, stötar och skjuvning. Uppskattas av brukare som 
behöver en låg dyna, som till exempel sparkar sig fram. 
Den är uppbyggd av 40 mm gel. Överdraget har dragked-
ja, bärhandtag och glidstoppande undersida.
Max brukarvikt 400 kg.

Art.nr Bredd Djup Höjd Vikt
5100-2 40 cm 40 cm 4 cm 6,8kg

Commuter 

Erbjuder tryckavlastning för personer med måttlig upp 
till medelrisk för trycksår. Dynan ger grundläggande 
skjuvningsreduktion. Bekväm med ett tjockare lager 
av skum. Dynan är uppbyggd med 15 mm gel ovanpå 
45 mm highgrade kallskum. Överdraget har dragkedja, 
bärhandtag och glidstoppande undersida. 
Max brukarvikt 300 kg. 

Art.nr Bredd Djup Höjd Vikt
8500-2 40 cm 40 cm 6 cm 3kg
8505-2 45 cm 40 cm 6 cm 3kg
8508-2 45 cm 45 cm 6 cm 3kg

Centurian Commuter Pilot Professional

Akton Kallskum

låg högRisk för trycksår

Rullstolsdynor från Action

Välj rätt dyna
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Avlastningsdynor
Används för avlastning och tryckfördelning på små ytor, som under 
händer, armbågar, vid knän, vader, fötter eller på andra ställen 
där man vill få en mjuk och stötupptagande yta. Dynorna ligger i 
tygfodral för kardborrband för montering.

ART.NR MÅTT HÖJD
680806 20x15 cm 1,3 cm
680808 20x20 cm 1,3 cm

Avlastningsdynor och mattor från Action
Gelen omsluts av en vattentätt och elastisk film som ger den mest skjuvningsbeständiga produkten på marknaden. 
Den läcker inte och den kan repareras. Materialet fördelar värme vilket minimerar risken för bakterietillväxt. Den 
absorberar inte fukt som vatten eller urin och tar varken åt sig vätska eller lukt. 
Gelen är fri från latex, silikon och mjukgörare vilket gör materialet lämpligt för känslig hud. Kan rengöras med alla 
vattenbaserade desinfektionsmedel. Eftersom gelen inte läcker ut, kan man kan klippa och skära i materialet. Skärytan 
tvättas med tvål och vatten, pudras med talk och tejpas sedan med en elastisk vinyltejp.

Anpassningsmattor från Action
De kan till exempel användas på sitsar, ryggstöd, armstöd, bordskivor, vadmattor och fotplattor. Mattorna kan använ-
das som de är eller kläs in i tyg. Det finns två varianter av anpassningsmattor, plan matta eller matta med kuber.

Anpassningsmatta med kuber 
erbjuder användaren bästa möjliga skydd mot skjuvning 
och trycksår vid horisontellt läge och kan placeras under 
olika delar av kroppen. Matta med kuber erbjuder jämn 
fördelning av trycket med mycket goda tryckupptagande 
och stötdämpande egenskaper.

ART.NR MÅTT HÖJD
CU2020 51x51 cm 1,6 cm

Anpassningsmatta 
kan användas vid olika delar av kroppen när brukaren 
riskerar skador på grund av skjuvning, som under stuss, 
rygg, hälar, armar, ben och händer. Mattan kan vikas över 
kanter på sängen, bordet, fåtöljen eller rullstolen och 
användas vid alla ytor där man vill förhindra skjuvning. 

ART.NR MÅTT HÖJD
561818 46x46 cm 0,6 cm
541818 46x46 cm 1,3 cm



Vikt 3,7 kg
Art.nr COM1818

Vikt 1,8 kg
Art.nr COM1616

41 cm

41 cm

19 cm

30 cm

46 cm

46 cm

39 cm

24 cm

Mjuksits för hygienstol Mjuksits för hygienstol

Mjuksits för hygienstol från Action
Att placera ovanpå hygienstolar. Är bekväm och ger avlastning vid trycksår och skjuvning. Kardborrlås i varje hörn 
gör den enkel att fästa. Finns i två varianter. Öppen och stängd. Gelen är speciellt framtagen för trycksårsprevention 
överdragen med vattentät och elastisk film. Max brukarvikt är 300 kg.

ISO-koder 091209, 043303, 181006

15 mm
tjock

30 mm
tjock
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Heel up & All up från Levabo
- Hygieniska enpatientprodukter som förebygger och behandlar trycksår. 

Heel up och All up är Levabos hy-
gieniska och miljövänliga uppblås-
bara enpatientprodukter. Sortimen-
tet är utvecklat i samarbete med 
ledande sårsjuksköterskor, vilket 
säkrar optimal komfort och hygien i 
behandling och förebyggnad av try-
cksår. Motverkar smittspridning. Heel 
up och All up används till effektiv 
förebyggnad och behandling av try-
ckskador på de mest utsatta ställen 

som exempelvis häl, höft, armbåge, 
axel, rygg och ända.
 
Produkterna är multifunktionella, 
dvs. att samma produkt kan använ-
das i olika avlastningssituationer, så 
att trycksårsförebyggnad och behan-
dling utförs optimalt. Heel up och 
All up är brukarspecifika enpatient-
produkter i ergonomisk design som 
ger bra stabilitet. Ytterskiktet är 

tillverkad av mjukt, smidigt, värme- 
och fuktabsorberande nonwoven 
material som gör Heel up och All up 
behaglig direkt mot huden. Enkel 
hantering. Heel up och All up blåses 
upp innan användning och justeras 
till varje enskild användares anatomi 
och behov. Luft är det mjukaste att 
ligga och sitta på.
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Short 32 

Art.nr 70001

Medium 39

Art.nr 70007

Long 48

Art.nr 70002

Max 50

Art.nr 70018

Heel up används för effektiv förebyggnad och behandling av tryckskador på hälar.

Multi Large

50x10x50 cm Art.nr 70005

Multi Medium

37x10x50 cm  Art.nr 70004

Back & Seat

40x24x5 cm Art.nr 70009

Seat

42x42 cm Art.nr 70008

Multi Small

25x10x50 cm Art.nr 70003

Handpump

Art.nr 76004

All up används för effektiv förebyggnad och behandling av tryckskador på de mest utsatta 
ställen som exempelvis höft, armbåge, axel, rygg och ända.

32 cm

25 cm

39 cm

25 cm

50 cm

30 cm

48 cm

25 cm



www.heamedical.sewww.heamedical.se

Mjuktoasits från Danmar
Finns i olika utföranden för att underlätta toalettbesök. Enkla att montera på wc-stolar och lätta att rengöra. 
HEA Mjuktoasits placeras ovanpå den vanliga sittringen. Man fäller bara upp locket och trycker fast toasitsen. 
Båda passar de flesta toalettstolsringar som används i Sverige. Den ovala ringen passar dock inte på ringar som 
kallas korta. Mjuktoasitsarnas ring är cirka 25 mm hög obelastad. Sittytan är mjuk och känns inte kall. Ett litet hål är 
ofta till fördel för äldre, för kortväxta personer och barn. 

Mjukheten gör sitsen behaglig för tryckkänsliga personer. Sitsarna är gjorda i ett stycke – inga lösa delar att förlora 
och bra för hygienen. Materialet är polyuretanskum med slutna celler. I plastmaterial med slutna celler kan vatten 
inte tränga in i materialet utan stannar alltid på ytan. Produkten är överdragen med vit vinyl för att få en slät och 
hygienisk yta. 

ISO-koder 091209, 043303, 181006

Rund
Hålets bredd yttermått 225 mm
Hålets längd yttermått 260 mm
Kantbredd 70 mm
Vikt 400g
Art. Nr 6850RD

Oval
Hålets bredd yttermått 190 mm
Hålets längd yttermått 295 mm
Kantbredd 100 mm
Vikt 600g
Art. Nr 6850OV

superenkel 
montering



www.heamedical.se



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se


