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Velkommen til en verden av enkle, trygge og miljøvennlige produkter for 
forebygging og behandling av trykksår, samt for stabil og sikker 
posisjonering av personer!

I denne brosjyren presenterer vi vårt store utvalg av ViscoPore® produkter 
fra vår mangeårige samarbeidspartner TT-Med, som utvikler sine produkter 
i tett samarbeid med fagpersoner i helsesektoren for å imøtekomme de 
behov og krav som moderne forskning avdekker.

SAFE og Harmony® er produktserier som har vært på markedet i mange 
år og vist sin fortreffelighet i forhold til trykkfordeling og posisjonering, 
også i de krevende tilfeller.

Alle produktene er basert på bruk av ViscoPore® viskoelastisk skum, et 
unikt materiale som kan vaskes på hele 95 °C eller autoklaveres. 
Dette sikrer god hygiene og lang levetid på produktene, som igjen bidrar 
til gevinster gjennom god driftsøkonomi.
ViscoPore® inneholder hverken miljøfarlige mykning-stoffer eller   
bakteriedrepende midler som kan forårsake allergier, og er derfor meget 
miljø- vennlig.

Til alle SAFE og Harmony® produktene kan det leveres beskyttelsestrekk i  
forskjellige kvaliteter for enda enklere renhold og beskyttelse.
Se egen oversikt over de forskjellige typer og deres egenskaper på egen 
side i denne brosjyren.

SAFE og Harmony® produkter benyttes over hele verden som 
trykkfordelende og smertelindrende hjelpemidler med meget gode  
resultater. Produktene er støyfrie, luktfrie og avgir ingen skadelige eller 
sjenerende gasser. Dette gjør de velegnet til bruk også for de mest   
sensitive pasientgrupper.

Alle SAFE og Harmony® produktene oppfyller alle gjeldene krav til   
antennelighet og flammesikkerhet, EN 597-1 og EN 597-2, samt EN 1021-1 
og EN 1021-2.

Husk at god søvnkvalitet bidrar til god helse!
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SAFE Overmadrasser

Safe 101P, Rosa

Rosa 3 cm overmadrass. 
Anbefalt brukervekt 50-80 kg, 
BMI 21-25.

Leveres i størrelser fra 140x60 
til 220x120 cm.

Alternative trekk:
- Bomullsflanell
- Trio-Cell inkontinenstrekk
- Comfor inkontinenstrekk

Safe 101Y, Gul

Gul 6 cm overmadrass. 
Anbefalt brukervekt < 50 kg, 
BMI < 18,5.

Leveres i størrelser fra 140x60 
til 220x120 cm.

Alternative trekk:
- Bomullsflanell
- Trio-Cell inkontinenstrekk
- Comfor inkontinenstrekk

Safe 101YP, Gul/Rosa

Gul/Rosa 6 cm overmadrass. 
Anbefalt brukervekt < 100 kg, 
BMI < 28.

Leveres i størrelser fra 140x60 til 
220x120 cm.

Alternative trekk:
- Bomullsflanell
- Trio-Cell inkontinenstrekk
- Comfor inkontinenstrekk
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SAFE Overmadrasser

Safe 102GP, Grå/Rosa

Grå/Rosa 4 cm overmadrass. 
Anbefalt brukervekt 80-130 kg,
BMI 25-35.

Leveres i størrelser fra 140x60 
til 220x120 cm.

Alternative trekk:
- Bomullsflanell
- Trio-Cell inkontinenstrekk
- Comfor inkontinenstrekk

Safe 104GP, Grå/Rosa

Grå/Rosa 6 cm overmadrass. 
Anbefalt brukervekt 50-170 kg, 
BMI 21-40.

Leveres i størrelser fra 140x60 
til 220x120 cm.

Alternative trekk:
- Bomullsflanell
- Trio-Cell inkontinenstrekk
- Comfor inkontinenstrekk

Safe 101IC, Gul

Gul 2,5 cm spesial-overmadrass. 
Spesielt utviklet som kuvøse-
madrass, eller for premature barn.

Leveres i størrelse 100x200 cm og 
klippes til ønsket størrelse.

Trekk i spesialmål kan bestilles.
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Varenr: Varebeskrivelse

101P20080 SAFE overmadrass rosa 80x200x3

101P20085 SAFE overmadrass rosa 85x200x3

101P20090 SAFE overmadrass rosa 90x200x3

101Y20080 SAFE overmadrass gul 80x200x6

101Y20085 SAFE overmadrass gul 85x200x6

101Y20090 SAFE overmadrass gul 90x200x6

101YP20080 SAFE overmadrass gul/rosa 80x200x6

101YP20085 SAFE overmadrass gul/rosa 85x200x6

101YP20090 SAFE overmadrass gul/rosa 90x200x6

102GP20080 SAFE overmadrass grå/rosa 80x200x4

102GP20085 SAFE overmadrass grå/rosa 85x200x4

102GP20090 SAFE overmadrass grå/rosa 90x200x4

104GP20080 SAFE overmadrass grå/rosa 80x200x6

104GP20085 SAFE overmadrass grå/rosa 85x200x6

104GP20090 SAFE overmadrass grå/rosa 90x200x6

101IC3 SAFE kuvøsemadrass gul 200x100x2,5

103BON200080 Bommullstrekk overmadrass SAFE b80 l200 h3

103BON200085 Bommullstrekk overmadrass SAFE b85 l200 h3

103BON200090 Bommullstrekk overmadrass SAFE b90 l200 h3

106BON200080 Bommullstrekk overmadrass SAFE b80 l200 h6

106BON200085 Bommullstrekk overmadrass SAFE b85 l200 h6

106BON200090 Bommullstrekk overmadrass SAFE b90 l200 h6

103CON200080 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b80 l200 h3 polyure

103CON200085 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b85 l200 h3 polyure

103CON200090 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b90 l200 h3 polyure

106CON200080 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b80 l200 h6 polyure

106CON200085 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b85 l200 h6 polyure

106CON200090 Trekk Comfor overmadrass SAFE 101P/102GP b90 l200 h6 polyure

10.3TRIO.200080 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101P/102GP 200x80cm

10.3TRIO.200085 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101P/102GP 200x85cm

10.3TRIO.200090 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101P/102GP 200x90cm

10.6TRIO.200080 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101Y/101YP/104GP 200x80cm

10.6TRIO.200085 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101Y/101YP/104GP 200x85cm

10.6TRIO.200090 Trekk Trio-Cell overmadrass SAFE 101Y/101YP/104GP 200x90cm

Varenummer for andre størrelser er bygget opp på samme måte, hvor størrelsen er en del av varenummeret.
Standard lengder er: 140, 160, 180, 190, 200, 210, 220 cm
Standard bredder er: 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110 og 120 cm

Bestillingsdata
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SAFE Fullmadrasser
Safe 201.P

Topp i 3 cm Rosa ViscoPore
Bunn i 9 cm-40 kg/m3 TEX skum

Kileskåret for regulerbare senger.
Ventilasjonskanaler i madrassbase.

Comfor inkontinenstrekk med glidelås på 3 sider, 
anti-gli bakside og 2 bærehåndtak.

Brukervekt 30-130 kg, BMI < 35

Velegnet opp til sårgrad 2.

Kan alternativt leveres med heldekkende 
Soft-Cell trekk.
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Topp i 6 cm Gul ViscoPore
Bunn i 6 cm-40 kg/m3 TEX skum

Velegnet for regulerbare sengebunner.

Comfor inkontinenstrekk med glidelås på 3 sider, 
anti-gli bakside og 2 bærehåndtak.

Brukervekt < 50 kg, BMI < 18,5

Velegnet opp til sårgrad 3.

Kan alternativt leveres med heldekkende 
Soft-Cell trekk.

Safe 201.Y

Topp i 6 cm Gul/Rosa ViscoPore
Bunn i 6 cm-40 kg/m3 TEX skum

Velegnet for regulerbare sengebunner.

Comfor inkontinenstrekk med glidelås på 3 sider, 
anti-gli bakside og 2 bærehåndtak.

Brukervekt < 130 kg, BMI < 35

Velegnet opp til sårgrad 3.

Kan alternativt leveres med heldekkende  
Soft-Cell trekk.

Safe 201.YP
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SAFE Fullmadrasser

Topp i 6 cm Grå/Rosa ViscoPore
Bunn i 6 cm-40 kg/m3 TEX skum

Velegnet for regulerbare sengebunner.

Comfor inkontinenstrekk med glidelås på 3 sider, 
anti-gli bakside og 2 bærehåndtak.

Brukervekt 30-170 kg, BMI < 40

Velegnet opp til sårgrad 3.

Kan alternativt leveres med heldekkende  
Soft-Cell trekk.

Safe 204.GP

SAFE Fullmadrasser er utviklet for de som etterspør gode madrasser og ikke ønsker å benytte løse   
overmadrasser.

Madrassene leveres standard i 2 bredder, 80 og 90 cm, og i 200 cm lengde. Spesialmål kan leveres på bestilling.

Bestillingsdata
Varenummer: Varebetegnelse:

201.P20080 Madrass SAFE Rosa/TEX med Comfor trekk 200x80x12 cm 

201.P20090 Madrass SAFE Rosa/TEX med Comfor trekk 200x90x12 cm 

201.Y20080 Madrass SAFE Gul/TEX med Comfor trekk 200x80x12 cm 

201.Y20090 Madrass SAFE Gul/TEX med Comfor trekk 200x90x12 cm 

201.YP20080 Madrass SAFE Gul-Rosa/TEX med Comfor trekk 200x80x12 cm 

201.YP20090 Madrass SAFE Gul-Rosa/TEX med Comfor trekk 200x90x12 cm 

204.GP20080 Madrass SAFE Grå-Rosa/TEX med Comfor trekk 200x80x12 cm 

204.GP20090 Madrass SAFE Grå-Rosa/TEX med Comfor trekk 200x90x12 cm
 
Comfor Inkontinenstrekk til Fullmadrass.

- Farge lys grå
- 175 g/m2
- Polyester 105 g/m2, PU-belegg 70 g/m2
- 200 cm vannsøyletrykk
- 2-veis stretch, pustende materiale
- Antibakterielt
- Flammesikkert, EN 571-1 og 571-2, samt BS 7175 Crib. 5
- Vaskbart ved 95 °C
- Kan tørkes i tørketrommel ved 40 °C
- Kan desinfiseres
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SAFE Puter
SAFE 103, Rullestolpute.
- Brukervekt inntil 110 kg
- 40x40 og 45x40 cm
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 103.1 og 103.2

SAFE 111 og 116, Coxit pute
- Brukervekt inntil 120 kg
- 40x40 og 45x40 cm
- H og V i en pute
- Leveres også med utskjæring på begge sider (SAFE 116)
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 111.1, 111.2 og 116.1, 116.2 

SAFE 118 og 117, Anatomisk sittepute
- Brukervekt 60 til 110 kg
- 45x45 cm
- Leveres også i Gul for brukervekt inntil 60 kg (SAFE 117)
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 118 og 117

SAFE 109 og 110, arm- og leggstøtte
- 30x20x10/7 og 60x20x10/7 cm
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 109 og 110

SAFE 112, kne og lumbal støttepute
- 33x33x5 cm
- Velegnet som innlegg i rullestolrygg
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 112

SAFE 113, kne og lumbal støttepute
- 33x33x10 cm
- Velegnet som innlegg i rullestolrygg
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 113
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SAFE Puter
SAFE 104, sittepute
- 40x40x6, 40x45x6, 45x45x6, 45x50x6 og 50x50x6 cm
- Opp til 125 kg brukervekt
- Velegnet i arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 104PG.1, 104PG.2, 104PG.3, 104PG.4 og 
  104PG.5

SAFE 105P, sittepute
- 40x40x6 og 45x40x6 cm
- 30-80 kg brukervekt
- Velegnet i arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 105P.1 og 105P.2

SAFE 105G, sittepute
- 40x40x6 og 45x40x6 cm
- 70-120 kg brukervekt
- Velegnet i arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 105G.1 og 105G.2

SAFE 105V, sittepute
- 40x40x6, 40x45x6, 45x45x6, 45x50x6 og 50x50x6 cm
- 70-150 kg brukervekt
- Velegnet i arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 105V.1, 105V.2, 105V.3, 105V.4 og 105V.5

SAFE 106 og 107, Hode-/ støtte-/ setepute
- 106: 40x45x3/12 cm
- 107: 30x45x3/12 cm
- 20-60 kg brukervekt som setepute
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 109371 (106) og 109389 (107)

SAFE 108, sete-/ ryggpute (kilepute)
- 45x40x3/6 cm
- Inntil 110 kg brukervekt
- Velegnet i rullestoler, arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 109397

SAFE 119 og 120, rygg-/ lubalstøtte
- 45x45x7/10 cm
- Gul (119) eller Rosa (120)
- Velegnet i rullestoler, arbeidsstoler og hvilestoler
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 119 og 120
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SAFE Puter
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SAFE 114.1 og 114.2, Hæl avlaster
- 10 eller 30 cm lengde
- Ideell for frilegging av hæl eller albue
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 109447 og 114.2

SAFE 115, Ørefrilegger
- 40x32x6 cm
- Trekk leveres separat
- Varenummer: 11540426 

SAFE 132, Toalettpute
- 40x40x6cm
- Comfor inkotrekk med forseglede sømmer og velcro  
  bånd for feste til toalettsete
- Glidelås for å ta ut pute
- Varenummer: 109496

Alle SAFE puter er vaskbare på 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel.

Til de fleste putene kan det leveres trekk i forskjellige kvaliteter.

Soft-Cell:
Dette trekket er en helt ny form for inkontinenstrekk med en silkeaktig overflate som gir en meget god komfort. 
Materialet har en bestandighet på 500 cm vannsøyletrykk (vanntett). Dette trekket erstatter bomulltrekk i de aller 
fleste situasjoner, da det også absorberer fukt bedre enn bomull. 
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder.

Comfor inkontinenstrekk:
Dette er ett tykkere inkontinenstrekk med en glatt overflate som kan spritvaskes eller desinfiseres med midler 
som Virkon eller lignende. Materialet har en bestandighet på 200 cm vannsøyletrykk (vanntett). Comfor benyttes 
der hvor det er ønske om ett heldekkende trekk med glidelås. 
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 40 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder.

Bomull:
Dette er trekket for de som krever et mykt og helt støysvakt trekk. Dette er bomull av meget høy kvalitet og med 
stor slitestyrke. Benyttes i de tilfeller hvor det ikke er større fare for søl eller lekkasjer, og hvor produktet benyttes 
av en person over lengere tid.
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder.
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Harmony
Posisjoneringssystem
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Ryggleie med fiksert overkropp og armstøtte.
Type 33

Ryggleie med fiksering av overkroppen og benstøtte.
Type 33, 22

Ryggleie med myk hoftestøtte, støtte og fiksering av benet.
Type 22, 11 22  

Sideleie med trykkavlastning bøyde knær.  
Støtte til overkroppen.Type 44

Sideleie med støtte til bøyde knær og overkropp.
Type 44

Sideleie med ryggstøtte, trykkavlastning mellom
knærne, samt nakkestøtte. Type 33

Behagelig ryggleie med bøyde knær.
Type 22, 44, 11

Sideleie med ryggstøtte og nakkestøtte.
Trykkavlastning for bøyde knær. Type 33, 11

Korsrygg/ryggstøtte i sittende stilling.
Type 44

Korsrygg/ryggstøtte i sittende stilling med avlastning 
av underarmene. Type 33
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Harmony
Posisjoneringssystem
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Harmony posisjoneringssystem
Systemet består av et stort antall forskjellige puter i ulike
størrelser: Forskjellige former og størrelser gir en uendelig
mengde muligheter for posisjonering. Kan leveres med 
skreddersydde Soft-Cell-, bomulls- eller inkontinestrekk.

Sideleie med god stabilitet og sikkerhet, samt nakkestøtte.
Type 11, 33  

Sikker støtte av overkroppen med nakkestøtte.
Type 33

11.00  11.01   11.02

22.01   22.02  22.03   22.04

33.01

44.01  44.02

Varenr.: Varenavn:
11.00 Harmony pute 18x30 cm
11.00TEN Trekk Soft-Cell 18x30 cm
11.00C Trekk Comfor m/glidelås 18x30 cm
11.00F Trekk bomull m/overlapp 18x30 cm
11.01 Harmony pute 30x40 cm
11.01TEN Trekk Soft-Cell 30x40 cm
11.01C Trekk Comfor m/glidelås 30x40 cm
11.01F Trekk bomull m/overlapp 30x40 cm
11.02 Harmony pute 40x50 cm
11.02TEN Trekk Soft-Cell 40x50 cm
11.02C Trekk Comfor m/glidelås 40x50 cm
11.02F Trekk bomull m/overlapp 40x50 cm
11.03 Harmony pute 40x60 cm
11.03TEN Trekk Soft-Cell 40x60 cm
11.03C Trekk Comfor m/glidelås 40x60 cm
11.03F Trekk bomull m/overlapp 40x60 cm
22.01 Harmony pute 50x60 cm
22.01TEN Trekk Soft-Cell 50x60 cm
22.01C Trekk Comfor m/glidelås 50x60 cm
22.01F Trekk bomull m/overlapp 50x60 cm
22.02 Harmony pute 50x90 cm
22.02TEN Trekk Soft-Cell 50x90 cm
22.02C Trekk Comfor m/glidelås 50x90 cm
22.02F Trekk bomull m/overlapp 50x90 cm
22.03 Harmony pute 60x90 cm
22.03TEN Trekk Soft-Cell 60x90 cm
22.03C Trekk Comfor m/glidelås 60x90 cm
22.03F Trekk bomull m/overlapp 60x90 cm
22.04 Harmony pute 65x100 cm
22.04TEN Trekk Soft-Cell 65x100 cm
22.04C Trekk Comfor m/glidelås 65x100 cm
22.04F Trekk bomull m/overlapp 65x100 cm
33.01 Harmony pute 160x26 cm/70°
33.01TEN Trekk Soft-Cell 160x26 cm/70°
33.01C Trekk Comfor m/glidelås 160x26 cm/70°
33.01F Trekk bomull m/overlapp 160x26 cm/70°
44.01 Harmony pute 160x30 cm
44.01TEN Trekk Soft-Cell 160x30 cm
44.01C Trekk Comfor m/glidelås 160x30 cm
44.01F Trekk bomull m/overlapp 160x30 cm
44.02 Harmony pute 180x30 cm
44.02TEN Trekk Soft-Cell 180x30 cm
44.02C Trekk Comfor m/glidelås 180x30 cm
44.02F Trekk bomull m/overlapp 180x30 cm
66.01 Harmony Possy nakkepute 33x29x12x5/10 cm
66.01F Trekk flanell m/overl 33x29x12x5/10 cm
66.01TEN Trekk Soft-Cell for Harmony pute 33x29x12x5/10 cm
Trekk bestilles separat

Harmony nakkepute
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Trekk til madrasser og puter
Bomull:

Bomulltrekkene er i en meget myk og slitesterk kvalitet som er velegnet til madrasser og posisjoneringsputer. 
Dette er trekket for de som krever et mykt og helt støysvakt trekk. Benyttes primært på SAFE overmadrasser 
og Harmony posisjoneringsputer i de tilfeller hvor det ikke er større fare for søl eller lekkasjer, og hvor produktet 
benyttes av en person over lengere tid.
Trekket kan vaskes ved 95 °C (krymp 5%) og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder EN 597-1 og -2.

 
Trio-Cell:

Dette trekket er en helt ny form for inkontinenstrekk med en satengaktig overflate som gir en meget god 
komfort. Materialet har 2-veis stretch og en bestandighet på 500 cm vannsøyletrykk (vanntett). Dette trekket 
erstatter bomulltrekk i de aller fleste situasjoner, da det også puster som bomull. 
Benyttes primært kun på SAFE overmadrasser med åpen bakside.
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder EN 597-1 og -2.

Soft-Cell:

Dette er også en helt ny form for inkontinenstrekk med en silkeaktig overflate som gir en meget god komfort. 
Dette trekket erstatter bomulltrekk i de aller fleste situasjoner, da det også absorberer fuktighet bedre enn 
bomull.
Benyttes på SAFE puter og overmadrasser med åpen bakside, Harmony posisjoneringsputer og SAFE 
støtteputer hvor det er behov for en tett overflate.
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standard EN 597-1.

Comfor:

Dette er ett tykkere inkontinenstrekk med en glatt overflate som kan spritvaskes eller desinfiseres med midler 
som Virkon eller lignende. Materialet har en bestandighet på 200 cm vannsøyletrykk (vanntett). Comfor benyttes 
der hvor det er ønske om ett heldekkende trekk med glidelås, på SAFE madrasser, overmadrasser og puter, 
samt på Harmony posisjoneringsputer.
Trekket kan vaskes ved 95 °C og trommeltørkes ved 70 °C.
Antennelighetssikkert etter gjeldene standarder EN 597-1 og -2.
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BRADEN skala
Sensorisk persepsjon:
Evne til å reagere
 meningsfullt på 
trykkrelatert ubehag.

1. Helt begrenset
Ingen reaksjon (ingen 
klager, unnvikende 
bevegelse eller grep) på 
smertefull stimuli, 
begrunnet i forringet 
bevissthetsnivå eller 
bedøvelse ELLER 
begrenset evne til å føle 
smerte over det meste av 
kroppen.

2. Meget begrenset
Reagerer kun på 
smertefull stimuli. 
Kan kun kommunisere 
ubehag ved klager 
eller uro. ELLER har en 
forstyrrelse i sanseevnen, 
som begrenser evnen 
til å føle smerte eller 
ubehag over halvdelen av 
kroppen.

3. Litt begrenset
Reagerer på verbale 
kommandoer, men kan ikke 
alltid kommunisere ubehag 
eller behov for å bliv 
reposisjonert. ELLER har 
noe sensorisk forstyrrelse, 
som begrenser evnen til å 
føle smerte eller ubehag i 1 
eller 2 ekstremiteter.

4. Ingen svekkelse
Reagerer på verbale 
kommandoer. Har ingen 
sensoriske mangler, 
som kan begrense 
evnen til å føle eller gir 
uttrykk for smerte eller 
ubehag.

Fukt:
Den grad huden er utsatt 
for fukt.

1. Konstant fukt
Huden holdes nesten 
konstant fuktig av svette, 
urin el. Det konstateres 
fuktighet hver gang 
pasienten beveges eller 
vendes.

2. Mye fukt
Huden er ofte, men ikke 
alltid fuktig. Laken må 
skiftes minst en gang pr. 
vakt.

3. Temporær fukt
Huden er av og til fuktig. 
Det kreves et ekstra 
lakenskift nesten en gang 
om dagen.

4. Sjelden fukt
Huden er normalt tørr, 
laken må kun skiftes 
rutinemessig.

Aktivitet:
Grad av fysisk aktivitet.

1. Bundet til sengen
Fast sengeliggende.

2. Bundet til en stol
Evne til å gå men alvorlig 
begrenset eller 
manglende evne. Kan 
ikke bære egen vekt og/
eller må hjelpes opp i stol 
eller rullestol.

3. Går en gang i mellom
Går av og til i løpet av 
dagen, men meget korte 
avstander med eller uten 
assistanse. Tilbringer det 
meste av hver vakt i seng 
eller stol.

4. Går hyppig
Går utenfor rommet 
minst to ganger daglig 
og i rommet minst en 
gang hver annen time 
om dagen.

Mobilitet:
Evne til å skifte og
 kontrollere stilling.

1. Helt immobil
Endrer overhode ikke stilling 
uten hjelp.

2. Meget begrenset
Endrer av og til stilling 
minimalt, men er i det 
vesentlige ute av stand til 
å skifte stilling uten hjelp.

3. Lett begrenset
Endrer hyppig, men kun 
minimalt stilling uten hjelp.

4. Ingen begrensning
Endrer i det vesentlige 
stilling  uten hjelp.

Ernæring:
Sedvanlig inntaksmønster 
av føde.

1. Meget dårlig
Spiser aldri et helt måltid. 
Spiser sjeldent mere enn 
1/3 av en porsjon. Spiser 
2 serveringer eller mindre 
av proteinholdig mat (kjøtt 
eller melkeprodukter) pr 
dag. Drikker dårlig. Får 
ikke flytende kosttilskudd. 
ELLER er fastende og/eller 
på væskebehandling eller IV 
mer enn 5 dager.

2. Sannsynligvis 
    utilstrekkelig
Spiser sjeldent et helt 
måltid og normalt kun ca. 
halvdelen av porsjonen. 
Proteininntak kun 3 
ganger daglig via kjøtt 
eller melkeprodukter. 
Tar av og til kosttilskudd 
ELLER får under den 
optimale mengde væske 
eller sondeernæring.

3. Tilstrekkelig
Spiser mere enn halvdelen 
av de fleste måltider. Spiser 
i alt 4 ganger proteinholdig 
mat (kjøtt, melkeprodukter) 
pr. dag. Avslår av og til et 
måltid, men tar normalt 
et tilskudd når det tilbys 
ELLER er på 
sondeernæring eller total 
parenteral ernæring som 
formodentlig oppfyller de 
ernæringsmessige behov

4. Utmerket
Spiser det meste av 
hvert måltid. Avslår 
aldri et måltid. Spiser 
normalt i alt 4 eller flere 
serveringer av kjøtt 
og melkeprodukter. 
Spiser av og til mellom 
måltider. 
Krever ikke kosttilskudd.

Gnidning og share 1. Problem
Krever moderat til maksi-
mum assistanse ved 
bevegelse. Løft helt uten å 
gni mot lakenet er umulig. 
Glir hyppig ned i seng eller 
stol. Krever hyppig 
oppreisning med 
maksimum assistanse. 
Spastisitet.

2. Potensielt problem
Beveger seg svakt eller 
krever minimum assis-
tanse. Ved bevegelse 
gnis huden nok i noen 
grad mot laken stol eller 
annet. Opprettholder 
relativt godt stilling i stol 
eller seng det meste av 
tiden, men glir av og til 
ned.

3. Ikke noe iakttagelig 
    problem
Beveger seg i seng og stol 
uten hjelp og har 
tilstrekkelig muskelstyrke til 
å løfte seg helt opp under 
bevegelse. Bevarer god 
stilling i seng eller stol.

Legg sammen poeng for hvert kriterium for å fastsette risikoscore.
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BRADEN Risiko og handlingsplan
HANDLINGSPLAN: A

Liten risiko
Score 15-18

• Vend, vend, vend
• Oppfordre til maksimal selvmobilisering
• Beskytt helene
• Fukt huden med krem og sørg for god ernæring
• Forebygg friksjon og shear-skader
• Trykkreduserende underlag, hvis pasienten er seng- eller stol-bundet

HANDLINGSPLAN: B

Moderat risiko
Score 13-14

• Venderegime
• Bruk 30° reglen
• Trykkreduserende underlag
• Oppfordre til maksimal selvmobilisering
• Beskyt helene
• Fukt huden med krem og sørg for god ernæring
• Forebygg friksjon og shear-skader

HANDLINGSPLAN: C

Høy risiko
Score 10-12

• Trykreduserende underlag
• Hyppige vendinger
• 30° sideleie med leiringsputer
• Supplere med små leiringsskift
• Oppfordre til maksimal selvmobilisering
• Beskyt helene
• Fukt huden med krem og sørg for god ernæring
• Forebygg friksjon og shear-skader

Dynamiske luftmadrasser til forebygging.
Bruk av dynamiske luftmadrasser er nødvendig ved følgende:

• Høy risiko med ukontrollert smerte eller alvorlig smerte ved vendinger
• Ekstra høy risiko = Braden score ≤ 9
• Når ytterligere risikofaktorer tatt i betraktning gjør det nødvendig

HUSK!
Dynamiske luftmadrasser erstatter ikke venderegimer!
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* Rykk opp til neste risiko nivå!
Hvis ytterligere risikofaktorer er 
gjeldende som:
Høy alder, feber, lite inntak av 
protein, diastolisk blodtrykk 
under 60, hemodynamisk 
ustabilitet.
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