
Trykkavlastning
Muskelspenninger

Forebygging og
behandling

Liggesår



NORSKE PRODUKTER
TIL FOREBYGGENDE BRUK OG
BEHANDLING 
AV TRYKKSÅR

•Avlaster områder som er utsatt for 
trykk-/liggesår

•Bedrer mulighetene for sårleging,
sammen med medisinsk behandling

•Behagelig i bruk, - lett, luftig, 
stabil og varmeisolerende

•Stimulerer blodsirkulasjonen 
og gir massasjeeffekt 

•Enkel i bruk

•Slitesterk

•Vaskbar

Wima-labben finnes i tre størrelser, liten, middels og stor.
Den er laget i 100 % bomull, et naturlig stoff som “puster” og føles luftig
og behagelig mot kroppen. En fleksibel og enkel borrelåslukning gir
labben god passform. Den ligger stødig og gir god støtte til foten. 
Labben er fylt med ekspandert polystyren, noe som gir en
varmeisolerende effekt. Lav egenvekt gjør produktet meget lett og 
derfor også enkelt å bruke.

Wima-labben leveres også med elastiske borrelåser for brukere med
spesielle behov ved bl.a.  hovenhet/ødem.

En annen variant av Wima-labben har krysslagte borrelås.
Dette holder fotbladet oppe og er spesielt beregnet på slagrammede for å
forebygge “spissfot”, og andre med nedsatt bevegelsesevne og behov for
ekstra støtte, f.eks. ved parese.

Wima-labben er  patentert- og mønsterbeskyttet. 

WIMA-LABBEN HAR
FLERE BRUKSOMRÅDER

Utformingen av labben er også tilpasset til bruk som albuebeskyttelse.
Passformen er svært god, og den sitter fast og godt på armen. 
Polystyren-fyllet gir god støtte, samtidig som albueleddet kan 
beveges.

Wima-labben med elastiske borrelås anbefales til albue.

Wima-labben er god økonomi. Den er vaskbar, kan brukes flere 
ganger og er tilpasset både for  fot og albue.

Wima-labben brukt som hæl- og fotbeskytter

Wima-labben brukt som albuebeskytter

®

-labben



Wima-legglabben er en forlenget type av 
Wima-labben, og brukes til avlastning og
forebygging av trykksår, både for fot og legg.
Gir god støtte. 
Den er konstruert med elastiske borrelås,
slik at den kan tilpasses de fleste størrelser.
Kan ha meget positiv virkning for heling 
av leggsår.

Wima-legglabben er patentert og mønsterbeskyttet.

®

-legglabben

®

-ringen

Wima-legglabben

Midjering for sittende stilling

Ideell for støtte av rygg ved osteoporose (ben-
skjørhet) og slagtilfeller.

Osteoporose
Wima-ringen spesial gir spesielt god avlastning for
ryggraden, samtidig som den gir meget god
støtte under armene slik at en oppnår bedre
hvile under sittestilling.

Ringen er utviklet i samarbeid med
pasienter med benskjørhet.

Slagtilfeller
Wima-ringen er utviklet for å gi støtte rundt kroppen 
og “løft under armene” ved sittestilling for slagrammede
og lignende.
Et meget fleksibelt system gjør at den passer de fleste
størrelser.

Ringen er utstyrt med elastiske strikk bak, og
har en fleksibel borrelåslukking foran, slik at
den kan tilpasses de fleste størrelser.

Wima-ringen 



Mellomlegg for lår og legg

Benyttes i sideleie.  Gir god trykkavlastning og støtte.
Holder beina og hoften i stabilt leie.

Kan også brukes for å holde begge bena
samlet, f.eks. i rullestol.

Wima-knestøtten 

Wima-underlaget

®

-knestøtten

®

-underlaget
Ligge- og sitteunderlag for seng og rullestol

Wima-underlaget motvirker trykksår og har en
masserende effekt.  Behagelig i bruk, former seg etter 
kroppen og ligger stødig. 

Underlaget er konstruert med krysslagt kanalsøm,
som gir en ekstra gunstig virkning.
Det er laget av 100% bomullsstoff , og fylt med 
ekspandert polystyren (polystyren-kuler).

Ekstra trekk til underlaget, kan bestilles 
som enkeltprodukt.

Wima-underlaget finnes i fire standard størrelser:
45 x 45 cm, 55 x 55 cm, 70 x 95 cm og 85 x 150 cm.

Wima-underlaget er patentert og mønsterbeskyttet.



Trykkavlastning for håndflatene
Wima-gripen er laget både til forebyggende bruk og til 
behandling av trykksår. Produktet er velegnet til
brukere med spasmer, også innen psykisk helsevern.
Borrelåslukningen er fleksibel og passer de fleste 
håndstørrelser. Wima-gripen er konstruert som en
oval pute.

Wima-gripen

®

-gripen

Wima-antigripen

®

-antigripen
Wima-antigripen er et produkt som kan være
til hjelp for å strekke ut fingrene ved rehabilitering
etter slag o.l.  Den er varmeisolerende og føles 
behagelig på.  Er lett og enkel i bruk.

Ved at gripeevnen hemmes, er den også velegnet
til bruk under  stell, bading etc.



Er et produkt som er like aktuelt for pleiere som 
for pasienter, der problemet er stive og ømme 
muskler i nakke og skulderregionen.
Ved at kragen er varmeisolerende, gir den av-
spenning for musklene.

Andre aktuelle bruksområder kan også være under
bilkjøring, ved pc-bruk o.l.

Kragen er lett, luftig og enkel i bruk.

Generelt om Wima-produktene

Alle produktene er lette, luftige og varmeisolerende. 
De brukes både forebyggende og i behandlingsøyemed.
Produktene er økonomiske i bruk.

Tekstilene er i 100% bomull og kan vaskes ved 85°C.

Fyllmaterialet er flammehemmende.

Produktene i Wima-serien er enkle i bruk, og er utviklet
av helsepersonell i samarbeid med brukerne.

Vi leverer til institusjoner, sykehjem, private og hjelpemiddelsentralene.

Samtlige produkter i Wima-serien leveres i blått og grønt.

Wima-kragen 

®

-kragen



Produkttest
Wima-labben ble ved utviklingen av produktet  utprøvd hos Sintef Unimed
og testet på sykehjemspasienter.
Rapporten konkludere bl.a. med:

Det har vært en overveiende positiv holdning til labben under prosjekt-
perioden. De fleste av pleierne har gitt uttrykk for at dette er et produkt 
som har plass i markedet på linje med andre hjelpemidler som benyttes
ved profylakse/liggesårbehandling. 
Den er oppfattet å være komfortabel for bruker, den er god og varm for
de som har problemer med å holde varmen på føttene.  Samtidig er den 
relativt luftig.

Det er også viktig å understreke at så mye som halvparten av pasientene fikk 
forbedret sin tilstand under prøvingsperioden.  Dette kan sees på som meget 
positivt, da man vet at liggesår hos sengeliggende, gamle pasienter er meget
vanskelig å behandle.

Brukerundersøkelse
Sintef Unimed, senter for innovasjon, har i samarbeid med Wima produkter foretatt 
en brukerundersøkelse av Wima-labben, etter at produktet har vært på markedet et
par års tid.
Hensikten med undersøkelsen har bl.a.vært å få frem brukernes vurdering og erfaring 
med bruk av labben, og om produktet tilfredsstilte brukernes behov.
Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju med 10 institusjoner som alle hadde
erfaring i bruk av labben.

Resultatet av undersøkelsen viste at Wima-labben ble brukt til forebygging av sår og 
direkte sårbehandling av trykksår på hæl.  Alle institusjonene var svært fornøyd med 
produktet, og refererte til gode resultat ved bruk av labben. 
Samtlige forespurte ønsket å anbefale produktet videre til andre institusjoner eller
hjemmebaserte tjenester.
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P.b. 28, 6538 Averøy

Tlf. 71 51 42 84 Fax 71 51 40 73
E-mail: wima@wima.no  Hjemmeside: www.wima.no


