
Komfort og trykaflastning
Invacare Heel Pro Evolution (HPE) er en hælaflaster, der tilbyder 
udpræget komfort og effektiv trykaflastning af hælområdet, for 
patienter med høj risiko for at udvikle tryksår. For patienter med 
trykskader på hæle, kan HPE være et effektivt supplement til 
behandlingen, idet det unikke design tilbyder fuldstændig aflastning 
af trykket på hælene, som det er anbefalet i NICE 2014 og Europæiske 
guidelines (EPUAP 2014).
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Invacare®  Heel Pro Evolution



Tekniske data

Perfekt form og distribuering af tryk

HPE er let og komfortabel, og kan anvendes af 
patienten i alle positioner. Anvendes HPE i liggende 
og/eller siddende position i sengen, aflastes 
hælene optimalt. HPE kan anvendes forebyggende 
og som et effektivt supplement til behandling af 
eksisterende tryksår på hæle. Luftcellerne i HPE, 
tilbyder optimal komfort og en stabil positionering 
af foden, med henblik på at redistribuere trykket 
på hælområdet.
Med fokus på at reducere risikoen for trykskader 
som følge af shear, er HPE forsynet med et 
glat ydermateriale, der minimerer friktion mellem 
patienten og underlaget.
HPE reducerer endvidere smerte over en længere 
periode og kan bidrage til at forhindre dropfod.
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HPE er forsynet med en velcrolukning, der tilpasses individuelt 
for at opnå optimal positionering. HPE kan maskinvaskes 
uden at luftcellerne fjernes, og den kan tørres i tørretumbler 
ved op til 60 grader.

Egenskaber

Baseret på Vicair® teknologi!

Invacare HPE er udviklet af Vicair, som er kendt for 
deres unikt designede trykaflastende puder, der 
ligeledes trykaflaster ved hjælp af de unikke Vicair® 
luftceller. HPE tilbyder fortrinlig redistribuering af 
tryk og optimal positionering. HPE består af et 
slidstærkt lavfriktionsmateriale yderst og et blødt 
materiale inderst. 4 luftceller, indbygget i HPE, 
former en komfortabel støvle effect rundt om 
foden og giver således optimal hælbeskyttelse.

Reduktion af tryk og shear på hæle
Det er meget vigtigt i den kliniske planlægning og praksis at holde fokus på at nedbringe tryk og shear 
kræfter på patientens hæle. Den posteriore prominens af hælen er årsag til voldsomt tryk, også når der 
anvendes et trykaflastende underlag (EPUAP 2014). Reduktion i frekvensen af tryksår, der involverer 
det udsatte hælområde, er kontinuerligt en klinisk udfordring. Dette skyldes, at det er vanskeligt at 
repositionere hælene og at hælområdet stort set er frit for subcutant fedt. 
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Std.

XL

< 43 cm

Størrelser

≥ 43 cm

HPE leveres i 2 størrelser med henblik på at tilgodese de fleste 
fod- og ankel dimensioner. Borgere med en vristkontur på mere 
end 43 cm anbefales at anvende størrelse XL. 

2 størrelser:  
standard og XL,

XL anvendes ved en 
vristkontur på mere end 

43 cm.


