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Mätinstruktion:Mätinstruktion: Mät största omkretsen där 
produkten ska användas. Hamnar storleken 
enligt tabell mellan två storlekar, välj då den 

större storleken.

OBS! Inga produkter i denna katalog ska
         placeras direkt mot öppna sår. 
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• Det unika materialet GlideWear® skyddar mot friktion och skjuvningsproblematik som 
   kan ge upphov till hudskador, rodnad och sår.

• Tryckfördelande skum under foten, hälen och på sidorna vid anklarna och under 
   hela armen.

• GlideWear®-tyget är patenterat och ger minimal friktion på utsatta kroppsdelar.

• Kan med fördel användas av brukare som har risk för att få sår på grund av skjuvning, 
   friktion och tryck. Tex. personer med nedsatt känsel, rörlighet och IVA-patienter.

• Elastiskt och följsamt mot kroppen

• Tryckfördelande

• Andas med god luftgenomsläpplighet

• Häl- och ankelskyddet och armbågsskyddet skall sättas på med sömmarna utåt. 

• Häl- och ankelskyddet stängs med kardborreband vilket ger anpassningsmöjlighet för 
   olika omfång runt benen.

• Tvättas i 60˚C med milt tvättmedel.

• Torktumlas eller torkas i torkskåp på låg värme

• Finns i 3 storlekar; Small, Medium och Large

• GlideWear®-material: Nylon/spandex och bävernylon

• Tråd: Polyester (Innehåller inte latex)

• Etikett för storlek och höger/vänsterapplicering finns vid kardborrebandet på 
   häl- och ankelskyddet.

• Tvättas med kardborrebandet stängt (häl/ ankel) och skummet kvar i produkten. 

Brukaren bör ej gå omkring med AireRx® Protect på sig då risk för halka och fall föreligger.

PROTECT



Häl- och ankelskydd:Häl- och ankelskydd:
20-25 cm20-25 cm Small vänster ARP030-L Small vänster ARP030-L

20-25 cm20-25 cm Small höger  ARP030-R Small höger  ARP030-R

25-30 cm25-30 cm Medium vänster ARP031-L Medium vänster ARP031-L

25-30 cm25-30 cm Medium höger ARP031-R Medium höger ARP031-R

30-36 cm30-36 cm Large vänster ARP032-L Large vänster ARP032-L

30-36 cm30-36 cm Large höger  ARP032-R Large höger  ARP032-R

Strumpor med friktions- & skjuvningsprevention 
med tryckfördelande skum. Säljes  styckvis.

Made in Sweden

AireRx Protect ®
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Armbågsskydd:Armbågsskydd:
21 - 26 cm21 - 26 cm      Small  ARP010Small  ARP010

25 - 32 cm25 - 32 cm      Medium  ARP011Medium  ARP011

30 - 40 cm30 - 40 cm      Large  ARP012Large  ARP012

PROTECT



• Det unika materialet skyddar mot friktion och skjuvningsproblematik 
   som annars kan ge upphov till hudskador, rodnad och sår

• GlideWear®-tyget är patenterat och ger minimal friktion för hälarna 
   tack vare dubbelt tyg just där

• Kan med fördel användas av brukare som har risk för att få sår på 
   på hälen på grund av skjuvning. Tex. REHAB-patienter, IVA-patienter 
   och andra patienter med nedsatt känsel och rörlighet

• Elastiskt och följsamt mot kroppen

• Andas med god luftgenomsläpplighet

• Strumpan skall sättas på med sömmarna utåt

• Tvättas i 60˚C med milt tvättmedel (Tyget tål även över 100˚C,
   mudden tål 60˚C)

• Torktumlas eller torkas i torkskåp på låg värme

• Finns i fyra storlekar; Small, Medium, Large och X-Large

• GlideWear® Liner-sockmaterial: Nylon/spandex

• Tråd: Polyester (Innehåller inte latex)
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GlideWear
Socks

®



Made in USA

GlideWear
Socks

®

Antiskjuvningssocka:Antiskjuvningssocka:
20-25 cm Small  GW-SX6S20-25 cm Small  GW-SX6S
25-30 cm Medium  GW-SX6M25-30 cm Medium  GW-SX6M
30-36 cm Large  GW-SX6L30-36 cm Large  GW-SX6L
36-41 cm X-Large  GW-SX6XL36-41 cm X-Large  GW-SX6XL
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Strumpor med friktions- & 
skjuvningsprevention för hälarna

Säljes parvis

Brukaren bör ej gå omkring utan ordentliga 
skor med GlideWear® Protect på sig,
 då risk för halka och fall föreligger.



Gelskydd är en enkel lösning på ett komplext problem.Gelskydd är en enkel lösning på ett komplext problem.
  
Gelbodies kombinerar tryckfördelande gel, Trugel, inslaget i ett mjukt Gelbodies kombinerar tryckfördelande gel, Trugel, inslaget i ett mjukt 
och stretchigt Coolband-material. Gelbodies används för att uppnå ett och stretchigt Coolband-material. Gelbodies används för att uppnå ett 
långtidsskydd mot trycksår och nervskador. Gelbodies passar långtids-långtidsskydd mot trycksår och nervskador. Gelbodies passar långtids-
vård och rehabiliteringspatienter. Coolbandmaterialet släpper igenom vård och rehabiliteringspatienter. Coolbandmaterialet släpper igenom 
luft och är behagligt mot huden och kan tvättas i maskin. Det är speciellt luft och är behagligt mot huden och kan tvättas i maskin. Det är speciellt 
behandlat för att hämma lukt som kan uppkomma till följd av bakterier i behandlat för att hämma lukt som kan uppkomma till följd av bakterier i 
tyget. Garanti: 1 år.tyget. Garanti: 1 år.

Produktinformation:Produktinformation:
• • Coolband: Coolband: 95% polyester och 5% LYCRA COOLMAXFIBRER95% polyester och 5% LYCRA COOLMAXFIBRER
• • Coolmaxfibrer:Coolmaxfibrer:  DuPonts COOLMAX motverkar svettningar vilket       DuPonts COOLMAX motverkar svettningar vilket     
   medför ökad komfort och svalka.   medför ökad komfort och svalka.
• • Ultra-freshbehandlad:Ultra-freshbehandlad:  Motverkar uppkomsten av odörorsakande   Motverkar uppkomsten av odörorsakande 
   bakterier i tyget.   bakterier i tyget.

GelBodies
Made in EU
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Ta ur gelen när GelBodies ska tvättas. Gelet torkas av 

med tvållösning alternativt desinfektionsmedel.
Låt gelet torka.



Armbågsskydd:Armbågsskydd:
20-25 cm Small  GB 010-220-25 cm Small  GB 010-2
25-30 cm Medium  GB 011-225-30 cm Medium  GB 011-2
30-36 cm Large  GB 012-230-36 cm Large  GB 012-2
36-41 cm X-large  GB 013-236-41 cm X-large  GB 013-2

Knäskydd:Knäskydd:
23-28 cm Small  GB 040-223-28 cm Small  GB 040-2
28-33 cm Medium  GB 041-228-33 cm Medium  GB 041-2
33-41 cm Large  GB 042-233-41 cm Large  GB 042-2

Ben- och armskydd:Ben- och armskydd:
25-33 cm Medium  GB 021-225-33 cm Medium  GB 021-2
33-41 cm Large  GB 022-233-41 cm Large  GB 022-2

Häl- och ankelskydd:Häl- och ankelskydd:
20-25 cm Small  GB 030-220-25 cm Small  GB 030-2
25-30 cm Medium  GB 031-225-30 cm Medium  GB 031-2
30-36 cm Large  GB 032-230-36 cm Large  GB 032-2

GelBodies
Made in EU

Förebyggande tryckfördelning Förebyggande tryckfördelning 
för l iggande och sittande brukareför liggande och sittande brukare
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Hälskydden är utvecklat för att avlasta/frilägga hälen för att skydda eller 
förebygga trycksår. 

• Skyddar hälen och förblir placerad på önskat område. Omfång justeras     
med kardborreband.

• Tyg med låg friktion minskar svettningar och friktionsbrännskador.

• Hälöppning möjliggör luftcirkulation och enkel inspektion.

• Maskintvättbar vid 40 °C. Torktumla vid låg cykel. Tvättas i medföljande                         
tvättpåse. 

• Latexfri.

• Passar både höger och vänster fot.

Hälskydd finns i en storlek / artikelnummer HP400.

Medlogics
hälskydd

h H S C K

REF: HP400

Made in EU
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Passar handstorlek med nedanstående storlekar: Passar handstorlek med nedanstående storlekar: 

5 - 7 cm5 - 7 cm      Small höger ARP039-RSmall höger ARP039-R
5 - 7 cm5 - 7 cm      SmallSmall vänster ARP039-L vänster ARP039-L

7 - 9 cm7 - 9 cm      Medium höger ARP040-RMedium höger ARP040-R
7 - 9 cm7 - 9 cm      Medium vänster ARP040-LMedium vänster ARP040-L

9 - 11 cm9 - 11 cm    Large höger ARP041-RLarge höger ARP041-R
9 - 11 cm9 - 11 cm    Large vänster ARP041-LLarge vänster ARP041-L

• Det unika materialet GlideWear® skyddar mot friktion och skjuvnings-
   problematik som kan ge upphov till hudskador, rodnad och sår. Finns i hela 
   handsken utom mudden.

• Tryckfördelande skum i handensken vilket hindrar brukaren från att skada sig  handensken vilket hindrar brukaren från att skada sig 
  själv inuti handen vid ofrivilliga muskelsammandragningar/ spasmer.  själv inuti handen vid ofrivilliga muskelsammandragningar/ spasmer.

• GlideWear®-tyget är patenterat och ger minimal friktion i handsken
   tack vare dubbelt tyg.

• Elastiskt och följsamt mot kroppen

• Andas med god luftgenomsläpplighet

• Tvättas i 60˚C med milt tvättmedel

• Torktumlas eller torkas i torkskåp på låg värme

• Finns i 2 storlekar; Medium och Large

• GlideWear®-material: Nylon/spandex

• Tråd: Polyester (Innehåller inte latex)

     • Etikett för storlek och höger-/vänsterapplicering finns på produkten

AireRx Protect
handske

®

Made in Sweden

PROTECT

REF: HP400
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• Det unika materialet GlideWear® skyddar mot friktion och 
   skjuvningsproblematik som kan ge upphov till hudska-
   dor, rodnad och sår. Finns i bakdelen av underkläderna.

• GlideWear®-tyget är patenterat och ger minimal friktion i 
   bakdelen på underkläderna tack vare dubbelt tyg.

• Elastiskt och följsamt mot kroppen

• Andas med god luftgenomsläpplighet

• Tvättas i 60˚C med milt tvättmedel

• Torktumlas eller torkas i torkskåp på låg värme

• Finns i 5 storlekar; Small, Medium, Large, X-Large 
   och XX-Large

• Innehåll:
    50% Nylon
 28 % Rayon
 12% Bomull
 10% Spandex

• Innehåller inte latex.

• Finns i unisex-utförande.

Midjemått: Midjemått: 
70 - 75 cm  70 - 75 cm  Small  GW-UND-S Small  GW-UND-S 
80 - 85 cm  80 - 85 cm  Medium  GW-UND-MMedium  GW-UND-M
90 - 95 cm  90 - 95 cm  Large  GW-UND-LLarge  GW-UND-L
100 - 105 cm  100 - 105 cm  X-Large  GW-UND-XLX-Large  GW-UND-XL
110 - 115 cm  110 - 115 cm  XX-Large GW-UND-2XLXX-Large GW-UND-2XL

GlideWear 
underkläder

®

Made in USA
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• Det unika materialet GlideWear® skyddar mot friktion och 
   skjuvningsproblematik som kan ge upphov till hudska-
   dor, rodnad och sår. Finns i ovandelen av örngottet

• GlideWear®-tyget är patenterat och ger minimal friktion 
   mot huvud och öron tack vare dubbelt tyg.

• Elastiskt och följsamt mot huvudet

• Andas med god luftgenomsläpplighet

• Tvättas i 60˚C med milt tvättmedel

• Torktumlas eller torkas i torkskåp på låg värme

• Finns i universal storlek: 50x65cm art.nr GW-PCS

• Innehåll:
    65% Nylon
 10% Spandex
 25% Polyester

• Innehåller inte latex.

GlideWear 
örngott

®

Made in USA



Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-730 58 00 
e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.seSa
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