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            BRUGERMANUAL   
            Decuheel oppustelig patientspecifik hælløfter

• Hælløfteren må kun anvendes til forebyggelse af hælsår, i forbindelse med behandling af hælsår 
og til elevation af hæl. Fold hælløfteren ud. Indfør pumpespidsen i den selvlukkende ventil. Pump 
hælløfteren 3/4 op, ikke mere. Hælløfteren må ikke være fuldt oppustet, da den så bliver hård til 
skade for patienten og fordi den kan blive beskadiget. 
Hælløfteren er nu klar til anvendelse. 
Anbring patientens fod i den oppustede hælløfter.  

• Fodsålen skal hvile mod den del, der er markeret med en tegnet fod på hælløfteren. 
Læggen skal bæres af den store luftfyldte del i bunden. 

• Hælen skal være løftet over underlaget (madrassen). Juster lufttrykket så den korrekte løftehøjde af 
hælen opnås (1-2 cm), dette kan ske mens patientens ben bliver liggende i hælløfteren.  

• Trykket i hælløfteren sænkes ved hjælp af den medfølgende pind, der forsigtigt indføres i ventilen, 
så luft lukkes ud indtil ønsket tryk er opnået. 
Bændlet lukkes. OBS: Bændlet må ikke stramme.  

• Før bortskaffelse kan hælløfteren punkteres, f.eks. ved afklipning af et hjørne. 

• Bortskaffes som almindelig dagrenovation. 

• Hælløfteren bruges direkte mod huden. Hælløfteren er patientspecifik og må ikke bruges til patient 
nummer 2. Ved tilsmudsning af hælløfteren skal den erstattes af en ren hælløfter.   
 
Indeholder ikke ftalater 
 

 !        ADVARSEL  

• Ved for højt tryk i hælløfteren kan den briste med højt lydtryk til følge. 

• Hælløfteren må kun fyldes med atmosfærisk luft. 

• Fyldning af hælløfteren med andre luftarter kan medføre brandfare. 

• Hælløfteren må ikke komme i direkte kontakt med sår på grund af infektionsrisiko. 

• Vedligehold altid korrekt tryk i hælløfteren. Ved manglende tryk i hælløfteren er der risiko for at 
tryksår kan opstå. 

• Hælløfteren må kun anvendes i oppustet tilstand. 

• Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. 

• Defekte hælløftere skal straks kasseres. 
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