Enke l o g e f f e k t i v l e jr in g
a f s e n g e lig g e n d e

OVERSKUD TIL OMSORG

HVORFOR ER LEJRING VIGTIG?
Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort og velvære. Lejring er også et vigtigt
element i den helende og forebyggende indsats.
Der er mange situationer, hvor lejring bør være et område, som får stor opmærksomhed.
Dette gør sig ikke mindst gældende hos:
•

Permanente eller længere tids sengeliggende

•

Borgere med klart nedsat mobilitet

•

Borgere, der har tryksår eller risiko for tryksår

•

Borgere, der modtager hygiejne i sengen

•

Urolige og ustabile borgere

Når lejring inddrages i plejen af denne type borgere, vil det få positiv indflydelse på deres
sygdomsudvikling og deres generelle livskvalitet.
Lejringen vil desuden få en positiv indflydelse på plejepersonalets arbejdsmiljø, da
processerne omkring borgeren ofte bliver lettere at styre og håndtere.

“Lejring af permanent sengeliggende
bør være et fokusområde på niveau med sår,
inkontinens og ernæring.”
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GOD LEJRING ER STABIL LEJRING
En god lejring er stabil. Stabilitet giver nemlig tryghed og afslapning for borgeren.
Ved en god lejring sikres der endvidere bedre understøttelse af kroppen eller specifikke kropsdele.
Derved skabes der større trykfordeling, hvilket kan være lokalt aflastende og smertelindrende. En god
lejring forebygger også f.eks. neuropatier og afklemning af blodårer.
God lejring skabes ved at placere borgerens led i hvilestilling, dvs. den stilling hvor ledkapsel og
ledbånd er mindst spændte. Det kræver egnede lejringspuder!

“God lejring er helt fundamental for borgerens
velvære, sygdomsudvikling og komfort.”

FILOSOFIEN BAG LEJRELET-SERIEN
I følge fysioterapeut Peter Maindal, der har udviklet LEJRELET serien, er det altafgørende at sikre en
effektiv lejring. Og det gøres ved at sikre, at lejringsprodukterne er enkle at bruge.
Serien består derfor kun af seks puder, hvilket gør det overskueligt og enkelt for plejepersonalet. Pudernes størrelse og facon giver en stor fleksibilitet i brugen, så de enkelte puder kan anvendes til flere
formål - både enkeltvis og i kombination med hinanden.
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LEJRELET
Tube 250

LEJRELET Tube 250 er en lang blød cylinder, der - til
forskel fra mange andre cylinderpuder - er fyldt med
trykaflastende skumgranulat. Det gør Tube 250 stabil
og let at forme og fyldet bliver dér, hvor man gerne
vil have det. Fyldet giver endvidere Tube 250 en god
tyngde, hvilket giver god taktil stimuli. Tube 250 har
derfor en beroligende effekt på mange brugere.
Tube 250 er længere end andre cylinderpuder, så
det er muligt at lave en helkrops positionering - også
af høje brugere.
Når brugeren kan lejres på en måde, der gør ham
eller hende mere rolig, forbedres arbejdsmiljøet for
plejepersonalet.

VARENR.:

5000001

HMI-NR.:

71863

VÆGT:

4700 g

STØRRELSE:

Ø 25 x L 250 cm

PRIS:

Kr. 1.242,00 ekskl. moms
Kr. 1.552,50 inkl. moms

FYLD:

100% Viscoelastisk
skumgranulat

Benyt LEJRELET Tube 250 til f.eks.:
» Støtte af hele kroppen i sideleje

VASKEANVISNINGER:

» Lejring i ca. 30 graders vinkel
» Trykaflastning for skulder og arme i rygleje
» Understøttelse af ben og aflastning af hæle
» Komfort og trykhedsskabende lejring

Støtte af hele
kroppen i sideleje

Lejring i ca. 30 graders
vinkel

LEJRELET Tube 250 kan aftørres med sæbevand
og desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Trykaflastning af skulder
og arme i rygleje

Understøttelse af ben
og aflastning af hæle

LEJRELET
Tube 125

LEJRELET – Tube 125 har samme opbygning og
gode egenskaber som LEJRELET Tube 250. Den store
smidighed i materialet giver mange anvendelsesmuligheder.
Den er dog kun halv længde, det vil sige 125 cm
lang og vejer derfor også langt mindre.

VARENR.:

5000000

HMI-NR.:

86657

LEJRELET Tube 125 er god til kortere mennesker og
store børn. Den virker også godt til f.eks. benamputerede, hvor der er brug for god understøttelse af
stumpen.

VÆGT:

2350 g

STØRRELSE:

Ø 25 x L 125 cm

PRIS:

Kr. 931,00 ekskl. moms

LEJRELET Tube 125 kan foldes tæt sammen og derved give stor støtte ved bl.a. kontrakturer.

Kr. 1.163,75 inkl. moms

FYLD:

Benyt LEJRELET Tube 125 til f.eks.:

100% Viscoelastisk
skumgranulat

» Støtte af kroppen i sideleje
» 30 graders lejring ved benamputation

VASKEANVISNINGER:

» Understøttelse af ben og hænder i siddende
stilling
» Stabilt sideleje ved flektionskontraktur
LEJRELET Tube 125 kan aftørres med sæbevand
og desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Støtte af kroppen
i sideleje

30 graders
lejring ved benamputation

Understøttelse af ben og
underarme i siddende stilling

Stabilt sideleje
ved flektionskontraktur
- her sammen med pad low

LEJRELET
Wedge

LEJRELET Wedge er en trekantet pude, der benyttes i
flere forskellige situationer både til stabiliserende og
aflastende lejring.
Wedge er udformet ud fra en anatomisk betragtning
af brystkassen og bækkenet. Når Wedge f.eks. anvendes til stabilisering foran kroppen, passer højden
på Wedge således, der gives maksimal understøttelse til arm og overkrop.
Lejring i sideleje med Wedge enten foran kroppen
eller bag ryggen giver brugeren god stabilitet, hvilket
gør arbejdssituationen lettere for plejepersonalet ved
f.eks. sårpleje eller anden behandling.

VARENR.:

5000002

HMI-NR.:

71864

VÆGT:

550 g

STØRRELSE:

H 15 x B 30 x L 50vcm

PRIS:

Kr. 617,00 ekskl. moms
Kr. 771,25 inkl. moms

FYLD:

Benyt LEJRELET Wedge til f.eks.:

Polyurethane skum og
viscoelastisk skum

» Understøttelse af ben ved sideleje
» Understøttelse af ben i forbindelse med nedre
hygiejne

VASKEANVISNINGER:

» Understøttelse af arm i sideleje
» Aflastning af hæle, ben og lænd
LEJRELET Wedge kan aftørres med sæbevand
og desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Stabilisering
bag ryggen i sideleje

Stabilisering foran kroppen
i sideleje og støtte af arm

Understøttelse af ben
i sideleje

Understøttelse
af ben i rygleje

LEJRELET
Pad High

LEJRELET Pad High er en rektangulær pude, der
benyttes i flere forskellige stabiliserings-, aflastningsog lejringssituationer.
Pad High er udformet ud fra en anatomisk betragtning af brystkassen og bækkenet. Når Pad High
f.eks. anvendes til understøttelse af ben ved sideleje
sikres det, at brugerens hofte bøjes neutralt. Det vil
sige, at rotation i lænden, kompression i hofte-leddet
og udspænding af ledkapslen undgås.
Understøttelse af ben i sideleje med Pad High sikrer
en bedre arbejdsstilling for plejepersonalet ved f.eks.
nedre hygiejne eller påføring af støttestrømper.

VARENR.:

5000003

HMI-NR.:

71865

VÆGT:

800 g

STØRRELSE:

H 15 x B 30 x L 50 cm

PRIS:

Kr. 725,00 ekskl. moms
Kr. 906,25 inkl. moms

FYLD:

Benyt LEJRELET Pad High til f.eks.:

Polyurethane skum og
viscoelastisk skum

» Støtte af kroppen i sideleje
» 30 graders lejring ved ben amputation
» Understøttelse af ben og hænder i siddende
stilling

VASKEANVISNINGER:

» Stabil sideleje ved flektionskontraktur
LEJRELET Pad High kan aftørres med sæbevand
og desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Understøttelse
af ben ved sideleje

Understøttelse
af ben i forbindelse
med nedre hygiejne

Understøttelse
af arm i sideleje

Aflastning af hæle,
ben og lænd

LEJRELET
Pad Low

LEJRELET Pad Low er lavet af trykaflastende skum,
hvilket gør den let at forme og tilpasse den enkelte
bruger. Dette sikrer en optimal aflastning og tilpasning i de situationer, hvor der er brug for lidt
ekstra stabilitet og støtte.
Pad Low kan benyttes i en lang række lejrings- og
aflastningssituationer. Pad Low kan også bruges til
at beskytte brugeren mod hårde eller skarpe kanter
f.eks. i forbindelse med forflytninger.

VARENR.:

5000004

HMI-NR.:

71866

VÆGT:

350 g

STØRRELSE:

H 4 x B 30 x L 50 cm

PRIS:

Kr. 429,00 ekskl. moms
Kr. 536,25 inkl. moms

Pad Low kan benyttes flad, sammenrullet, bøjet og
foldet.
Benyt LEJRELET Pad Low til f.eks.:

FYLD:

100% Viscoelastisk skum

» Understøttelse af arm/hånd
» Aflastning af hæle
» Trykaflastning mellem knæ ved sideleje

VASKEANVISNINGER:

» Sammenrullet, bøjet og foldet f.eks. som
abduktionskile
LEJRELET Pad Low kan aftørres med sæbevand
og desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Understøttelse
af arm/hånd

Aflastning af hæle

Trykaflastning
mellem knæ ved sideleje

Sammenrullet, bøjet og foldet
f.eks. som abduktionskile

LEJRELET
Oval

LEJRELET Oval er udviklet til lejring efter repositioneringskonceptet “den lille pudes vandring”.
Med “den lille pudes vandring” ønsker vi, at skabe
hyppige og diskrete stillingsskift, hvilket er mindre
indgribende under nattesøvnen. Derved forstyrres
den sengeliggende mindre og får bedre nattesøvn.
LEJRELET Oval er lavet i et meget fleksibelt materiale, der let tilpasser sig kroppen. Den opleves derfor
meget komfortabel for den sengeliggende samtidigt
med, at den giver god understøttelse.
LEJRELET Oval kan også anvendes i mange andre
situationer, f.eks.:

VARENR.:

5000009

HMI-NR.:

101086

VÆGT:

350 g

STØRRELSE:

H 10 x B 25 x L 40 cm

PRIS:

Kr. 561,00 ekskl. moms
Kr. 701,25 inkl. moms

FYLD:

» Mellem knæene/fødderne

100% Viscoelastisk
skumgranulat

» Som støtte i lænden
» Aflastning af skulder/albuer
» Understøttelse af paretisk hånd/arm

VASKEANVISNINGER:

» Som afstand mellem arm og thorax i sideleje
LEJRELET Oval kan aftørres med sæbevand og
desinficerende væsker eller overhældes med
kogende vand.

Placering af puden efter repositioneringskonceptet
“Den lille pudes vandring”

Placering under skulder

Placering under hofte

Kombinationer
LEJRELET puderne egner sig godt til at bruge
både enkeltvis og i kombination med hinanden.
Nedenfor ser du flere kombinationsmuligheder
med nogle af LEJRELET puderne.

Du kan også se forskellige
instruktionsfilm og film med tips
og tricks på vores hjemmeside
www.vendlet.dk

70 graders lejring
m. høj støtte af arm

30 graders lejring med let
mulighed for små stillingsskift

Trykfordelende lejring i
siddende stilling

Hælaflastning siddende
i seng med knæknæk

Tube 250, Pad High og Pad Low’s

Tube 250 og Wedge

Tube 250 og Pad Low’s

Wedge og Pad Low’s

Stabil 70 graders
lejring med god understøttelse af underben

Stabil 30 graders
lejring med god understøttelse af underben

Stabilt sideleje der forebygger,
at den sengeliggende
ruller om på maven

Stabilt sideleje der forebygger,
at den sengeliggende ruller om
på ryggen.

Wedge og Pad High

Wedge og Pad High

Wedge og Pad High

Wedge og Pad High

Sæt med Tube 250

Sæt med Tube 125

Sæt bestående af Tube 250 samt Wedge, Pad High.
Pad Low og Oval. Dette sæt leveres i en praktisk taske.

Sæt bestående af Tube 125 samt Wedge, Pad High,
Pad Low og Oval. Dette sæt leveres i en praktisk taske.

Varenr.:		 5000011
HMI-nr.:		 84574
Pris:		 Kr. 2.857 ekskl. moms

Varenr.:		 5000010
HMI-nr.:		 86836
Pris:		 Kr. 2.633 ekskl. moms.

Sæt uden Tubes

Taske

Sæt bestående af Wedge, Pad High og Pad Low.

Praktisk og rummelige taske.

Varenr.:		 5000005
HMI-nr.: 84575
Pris:		 Kr. 1.593 ekskl. moms.

Varenr.:		 5000007

FYLD

BETRÆK

Både LEJRELET Tube, Pad Low og Oval er fyldt med
100% viscoelastisk skum. Det trykaflastende skum giver en stor understøttelsesflade, god trykaflastning samt
høj komfort for den sengeliggende.

Betrækket på LEJRELET produkterne er nøje udvalgt,
så det er behageligt mod huden samtidig med, at
puderne ikke skrider mod lagnet.

LEJRELET Wedge og Pad High er fremstillet med en
kerne af polyurethane skum belagt med 2 cm viscoelastisk skum på oversiden.
Denne kombination giver puderne en god fasthed og
støtte kombineret med en effektiv trykaflastning
og komfort.
Det viscoelastiske skum og det polyurethane skum
er brandsikkert/flammehæmmende.

Pris:		 Kr. 395 ekskl. moms.

Betrækket er strækbart i to retninger, hvilket er
afgørende for, at det viscoelastiske skum kan
arbejde optimalt. Derudover er betrækket:
» Åndbart
» Vandtæt
» Antibakterielt
» Støvmide-tæt
» Bio-kompatibelt
» Oeko-Tex, class 1
» Brandhæmmende
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