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Grunnleggende prinsipper 

Målsettingene for en inngrepen i en brukers ”posisjoneringshverdag” skal være å: 
- Optimalisere  funksjon 

- Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader 
- Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene 

 
Prinsippene for posisjoneringstiltakene er: 

-Bevegelse er grunnleggende 
- Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk 

- Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet 
- Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner 

- Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer 
- Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering 

- Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid 
- Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen 

- Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig 
- En god døgnplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene 
- Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler 

 
Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for: 

-Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter 
- Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader 

- Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon 
- Infeksjoner i luftveier og urinveier 

- Osteoporose 
- Fordøyelsesbesvær 
- Redusert funksjon 

 
Pauline Pope sier at ”det er sannsynlig at assymetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en 
liggende stil-ling med etablering av en ”vanestilling”.  Denne blir så forsterket i en sittestilling.” 
 
I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de ”riktige” tiltakene med det som er praktisk mulig. 
Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn ”korrekt” posisjonering. Når dette hensynet fører til at 
brukeren for ofte og for lenge inntar ”vanestillingen”, må vi kompensere med noen ”mottrekk”. Vi må 
forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge 
følgende stillinger inn i dagplanen: 

-Daglig mageleie 
- Stå/oppreist posisjoner 

-Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie) 
- Sitteposisjon med frontalstøtte 

 
Posisjoneringarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og 
gjennom-føringsevne. Prosessen består av følgende elementer: 

-Definering av problemstilling 
- Konsekvensutredning 

- Motivering 
-Planlegging 

- Gjennomføring 
- Evaluering 

 
 

Kilder: Bodil Uhlimoen, Jan Pool og Pauline Pope 



Innholdsfortegnelse 

Produkter Side 

Sitteputer 4 

Ryggputer 5 

Ryggputer m/ bekkenstøtte 6 

Ryggputer m/ bekkenstøtte og sittepute 7 

Madrasser 8 

Arm- og hodestøtteputer 9 

Vakuumpumper 10 

Renhold 11 



Togemo Medical Supply AS 
Birkebeinervn 21, 2316 Hamar 

4 

Sitteputer 

VacuShape / Sittepute Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Base Small 5-STAB2990583 25x38 

Base Small Plus 5-STAB2990585 35x35 

Base Medium 5-STAB2990584 40x40 

Base Medium Plus 5-STAB2991160 202186 45x45 

Base Large 5-STAB2990586 50x50 

VacuShape / Sittepute Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Elite Membramed 
Medium 

5-STAB2991156 40x40 

Elite Membramed 
Medium Plus 

5-STAB2991164 45x45 

Elite Membramed 
Large 

5-STAB2991157 50x50 

VacuShape / Sittepute Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Elite Denim 
Medium 

5-STAB2991158 40x40 

Elite Denim 
Medium Plus 

5-STAB2991165 45x45 

Elite Denim 
Large 

5-STAB2991159 50x50 

Sitteputer som passer for alle med behov for trykkavlastning eller hjelp til stabilisering. Sitteputene brukes i alle typer 
stoler fra rullestoler til hvilestoler. Putene kan formes slik at de blir trykkavlastende på bestemte deler av 
bekken/sete, man kan forme dem slik at det blir en forhøyning mellom bena for å sikre abduksjon av hoftene og 
putene gir mulighet for å sikre ønsket vinkel eller høyde på hofteleddet. Putenes hardhet reguleres ved å justere 
vakuumet. Base-putene har neopren-trekk, Elite Membramed-putene har avtakbart inkontinenstrekk mens Elite 
Denim-putene har avtakbart jeans-trekk. Alle putegruppene har puter i flere størrelser. 
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Ryggputer 

VacuShape / Ryggpute Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Confortable Small 5-STAB2990587 202457 52x40 

Confortable Medium 5-STAB2990588 56x50 

Confortable Large 5-STAB2990589 70x50 

Ryggputer som kan formes slik at de gir god støtte og stabilitet til rygg og hofte. Tilpasningsmulighetene 
vakuumputene gir gjør at de kan formes og brukes til ulike ryggkurvaturer og skolioser. Ryggputene gir en behagelig 
stilling og god støtte også i rullestoler med lav rygg og sportsrullestoler. Kan brukes alene eller sammen med 
sitteputer. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuumet. Finnes i 3 størrelser. 

MÅL 
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VacuShape / Ryggpute 
m/ bekkenstøtte 

Art.nr Hj.m.nr A/B/C/D cm 

Confortable Plus Small 5-STAB2991031 30x50x58x28 

Confortable Plus Medium 5-STAB2991032 35x60x65x28 

Confortable Plus Large 5-STAB2991033 40x75x75x35 

Confortable Plus X-Large 5-STAB2991034 45x75x85x35 

Ryggputer m/ bekkestøtte 

Ryggputer for brukere med lav muskeltonus og behov for ekstra støtte for hode og hele truncus. Putene har sidestøtte 
som festes foran med velcro-bånd. Putene kan formes til et passende korsett og brukerens kropp kan få støtte på 
eksakt ønskede punkter. Kan brukes i ulike type stoler og rullestoler innendørs og utendørs. Putenes hardhet reguleres 
ved å justere vakuumet. Finnes i 4 størrelser. 

MÅL 
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VacuShape / Ryggpute 
m/ bekkenstøtte og sittepute 

Art.nr Hj.m.nr A/B/C/D cm 

Confortable Plus Duo Small 5-STAB2991035 30x80x58x28 

Confortable Plus Duo Medium 5-STAB2991036 192360 35x95x65x28 

Confortable Plus Duo Large 5-STAB2991037 40x115x75x35 

Confortable Plus Duo X-Large 5-STAB2991038 45x120x85x35 

Ryggputer m/ bekkestøtte og sittepute 

Kombinasjon av sittepute og ryggpute med sidestøtte. Putene gir et komplett sete som gir mulighet for 
individuell tilpasset støtte for hode, nakke, rygg, bekken og hofter. Kan flyttes mellom rullestol, hvilestol, sofa og bil. 
Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuumet. Finnes i 4 størrelser. 

MÅL 
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Madrasser 

VacuShape / Madrass Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Grande Small 5-STAB2990160 40x60 

Grande Medium 5-STAB2990872 70x160 

Grande Medium Plus 5-STAB2991163 201720 90x200 

Grande Large 5-STAB2990591 130x200 

Vakuumputer i madrass størrelse. Gir gode trykkavlastende og stabile liggestillinger, hvilestillinger og sitte-stillinger. 
Passer for alle med behov for madrass med jevnt lav trykk , trykkavlastning bestemte steder og ekstra støtte på 
bestemte steder. Gir flere gode muligheter for svært stabile sideliggende stillinger. Formet som en stol tillater de 
brukeren å komme opp med overkroppen, oppnå ønsket fleksjon og abduksjon i hofter og ønsket fleksjon i knær. 
Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuumet med elektrisk pumpe. Finnes i 4 størrelser. 

MÅL 

NB! Ved bestilling av 
madrass må elektrisk 
vakuumpumpe bestilles 
i tillegg. Se side 10. 



MÅL 

MÅL 

MÅL 
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Arm- og hodestøtteputer 

VacuShape 
/ 
Hodestøtte 

Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Headrest 5-STAB2990618 15x30 

VacuShape 
/ 
Armstøtte 

Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Armrest 
Medium 

5-STAB2991161 25x30 

VacuShape 
/ 
Armstøtte 

Art.nr Hj.m.nr A/B cm 

Armrest 
Large 

5-STAB2991162 25x45 

Vakuumputer som gir god støtte og stabilitet til arm eller hode. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuumet. 
Armstøtteputene finnes i 2 størrelser, mens hodestøtteputen kommer i 1 størrelse. 
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Vakuumpumper 

VacuShape / 
Vakuumpumpe 

Art.nr Hj.m.nr 

Vakuumpumpe Elektrisk 5-STAB2990605 201721 

Vakuumpumpe Manuell 5-STAB2990641 

Elektrisk vakuumpumpe til bruk ved tilpassing og støping av vakuummadrassene. Gir mulighet 
for raskt og enkel endring av putens form. Kan også benyttes til andre vakuumputer. 

Manuell vakuumpumpe til bruk ved tilpassing og støping av sitteputen, ryggputen, 
ryggputen med sidestøtte og duo puten. Suger luft ut av puten. Svært enkel i bruk. 

Alle vakuumputene, bortsett fra for madrassene (Grande), leveres med 1 stk manuell vakuumpumpe som er inkludert i 
prisen. Men det er naturligvis mulig å bestille ekstra vakuumpumper, manuell og/eller elektrisk. Desto større pute, 
desto mer anbefales elektrisk pumpe. Ved bestilling av madrass må pumpe bestilles separat (anbefalt elektrisk 
vakuumpumpe). 
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Renhold 

1. Kontroller jevnlig putens forfatning 
 

2. Skru på luftkorken før renhold 
 

3. Vanlige vaskemidler kan benyttes, dog ikke syrebaserte 
 

4. Alle vanlig benyttede desinfeksjonsmidler kan benyttes 
 

5. Kan vaskes i vaskemaskin på maks 60°C 
 

6. Tørkes ved oppheng eller med papir/tekstil 
NB! Skal ikke tørkes i tørketrommel 

 
 
 

Det er 2 års garanti på produktene. 
 
 
 

VacuShape-produktene er CE-merket 
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