
Arcona posisjoneringsputer
Flere funksjoner i en og samme pute

Arcona posisjoneringsputer er utviklet og produsert i samarbeid med en spesialenhet innen 
neurologi og demens.
Resultatet er posisjoneringsputer som er formbare og som holder fasongen., slik at det skapes 
stabilitet, trykkfordeling og en stor understøttelsesflate.

I utformingen av Arcona posisjoneringsputer er det blant annet lagt vekt på at putenes fasong 
tillater en kroppsnær plassering inntil brukerne. Putenes tyngde er med på å sikre den kropp-
snære plasseringen, fordi putenes stabilitet gjør at de blir værende der de plasseres. Det betyr 
at leiringen av brukeren forblir stabil.

Arcona posisjoneringsputer er fylt med små polyesterenkuler, viskoelastisk skum, kaldskum og 
bløtt granulat til å lage vekt. Det er tilgjengelig to varianter trekk; bomullsjersey (standard) og 
inkontinenstrekk. Begge trekkene puster, er føyelige, vaskbare og antibakterielt behandlet.

U-pute + Sylinderpute + Finnepute

StøtteputeFleksipute
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U-pute + finnepute

Sjøhestpute + Finnepute

Sjøhestpute

Støttepute + t-pute str 2 + finnepute

Støttepute + nakkepute + universalpute Universalpute

H-pute Universalpute
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Posisjonering - Avlastning - Stillingsforandring



Arcona Fleksipute
Oppbygningen gjør puten velegnet som kroppstøtte i 
Semi-Fowler leiring. Puten kan i flere 
leiringssituasjoner brukes som U-pute.
Puten kan plasseres bak, foran eller rundt brukeren.
Når bruker plasseres halvt liggende på puten i rygg- 
eller mageleie gir putens utforming en tett 
kroppsavgrensning og stabil støtte.
Arcona Robust pute
Robustputen er 200 cm lang, 28 cm bred. Utformin-
gen og putens tyngde gjør den ytterst velegnet til en 
tett leiring si i f.els Semi-Fowler leiring eller ved delvis 
mageleie. 
Puten kan også med fordel brukes til urolige brukere 
som har behov for økt taktil stimulering og det å 
kunne kjenne sin kropps ytre grenser.
Arcona H-pute
Puten posisjonerer hofteleddet sideliggende i nøtral 
stilling. Det gjør H-puten velegnet til hofteopererte og 
brukere med spastisitet.
Når H-puten brukes i ryggliggende posisjoneres hof-
teleddet i fleksjon, mens bena posisjoneres støtt og 
stabilt.
Brukes også i trenings- og behandlingssituasjoner.

Arcona T-pute
T-formede puter i ulike størrelser kan erstatte 
faste abduksjonstøtter og arrangement for å 
posisjonere bena. I liggende posisjonering bru-
kes ofte T-puter for å forhindre kryssing og andre 
feilstillinger for hofter og knær.

Arcona sylinderpute
Kne- og hasepute som er uunværlig når det skal 
leires i Semi-fowler liggestilling og ved fleksjon 
av kneet. 
Puten kan også brukes ved sideliggende som 
støtte i ryggen.

Arcona Sjøhestpute/
Arcona Sjøhestpute junior
Den komplette sideleiringsputen. Alt du trenger for en 
god leiring i sideliggende samlet i én og samme pute.

Arcona sjøhestpute kan også brukes sammen med 
Arcona Finnepute, som gjør frontleiring eksepsjonell.

Fleksipute
0400-068-000

Robustpute
0400-070-000

H-pute
0400-074-000

Sylinderpute
0400-064-000

4

Arcona Finnepute
Puten er tenkt som tilbehør til Sjøhestputen og 
brukes til ytterligere avlastning av ankel og hel.
Finneputen kan også brukes alene som støtte til 
nakke, hode, legger osv.

Finnepute
0400-058-000

Sjøhestpute
0400-056-000
0400-057-000 - jr

T-pute
0400-090-000 - str1
0400-091-000 - str2
0400-092-000 - str3



Arcona Liten hodepute
Brukes når det skal fylles ut hulrom for optimal 
understøttelse. Puten brukes også til å forebygge 
trykksår mellom knærne og gi optimal 
hodeposisjonering.
Arcona stor hodepute
Kan brukes som ryggstøtte i Semi-Fowler leiring. Gir 
stabil støtte for posisjonering av hode i nøytralstilling.
Plasseres under leggene for avlastning av hælene i 
ryggliggende stilling og som støtte av kropp og/eller 
arm ved sideleie og mageleie.

Liten hodepute
0400-038-000

Arcona Kilepute
Kileputen er utformet som en trekantpute og kan 
brukes f.eks til å stabilisere foran og bak kroppen i 
sideleie for å gi en stabil støtte. Ved bruk foran krop-
pen får øverste arm og skulder en god understøttelse 
i nøytral stilling.
i ryggleie brukes kileputen til understøttelse av kne-
haser, legger og lår.
Arcona U-pute
Putens U-form sørger for god kroppsstøtte.
Puten kan plasseres både bak, foran eller rundt bru-
keren. 
Kroppsstøtteputen er en av grunnsteinene i 
Semi-Fowler liggestilling. Derfor er det opplagt å bru-
ke U-puten til det.

Arcona Støttepute
Brukes i sittende stilling, når den urolige brukeren har 
behov for å ha ”katten i fanget”.
Støtteputen lager ro og avgrensning, men kan også 
brukes til leiring av hode eller lår i sengen.
Små barn kan bruke den f.eks i mageleie.

Arcona Universalpute
Universalputen sikrer hofteabduksjon og minsker 
risikoen for hofteluksasjon når bruker snues fra 
ryggleie til sideleie.
Universalputen er også velegnet til understøttelse av 
arm og skulder, til forebyggelse av ødemdannelse og 
som støtte for føtter mot sengegavl.

Liten Kilepute
0400-060-000

U-pute
0400-072-000

Stor kilepute
0400-066-000

Universalpute
0400-034-000

Støttepute
0400-050-000
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Stor hodepute
0400-039-000

Nakkepuff
0400-095-000

Arcona nakkepuff
Nakkepuf er en liten relativt fast pute som kan plas-
seres bak nakken for å få en stabil hodestilling i rygg-
liggende, i en hvilestol, i en komfort rullestol o.l.

Arcona Liten kilepute
Brukes til å heve hælene fra madrassen ved 
behandling av trykksår. Brukes også i situasjoner 
hvor hele leggen skal heves for å minske risikoen for 
ødemdannelser.
Brukere med nedsatt tonus eller en hemiplegisk arm 
kan også ha nytte av leiring med en liten kilepute.



Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr
Trekk

Art.nr
Trekk

Leng-
de

Bred-
de

Høy-
de

Vekt
kg

235570 0400-064-000 Arcona Sylinderpute 235571 0400-064-010 65 25 25 1,7
234586 0400-068-000 Arcona Fleksipute 234587 0400-068-010 194 34 15 3,7
234283 0400-070-000 Arcona Robustpute 234284 0400-070-010 200 25 25 6
234572 0400-060-000 Arcona Liten kilepute 234573 0400-060-010 37 24 8-11 0,9
234574 0400-066-000 Arcona Kilepute 234575 0400-066-010 38 50 0-11 1,1
235566 0400-034-000 Arcona Universalpute 235567 0400-034-010 60 35 25 2,3
234281 0400-056-000 Arcona Sjøhestpute 234282 0400-056-010 186 30 17 5
236398 0400-057-000 Arcona Sjøhestpute jr 235568 0400-057-010 127 30 14 2,5
234221 0400-058-000 Arcona Finnepute 234222 0400-058-010 100 30 12 0,6
234223 0400-072-000 Arcona U-pute 234224 0400-072-010 230 30 17 2,7
234219 0400-050-000 Arcona Støttepute 234220 0400-050-010 130 50 12 1,2
234588 0400-038-000 Arcona Liten hodepute 234589 0400-038-010 35 25 8 0,3
235564 0400-039-000 Arona Stor hodepute 235565 0400-039-010 58 40 13 1
235572 0400-074-000 Arcona H-pute 0400-074-010 50 30 30 1,8
248775 0400-090-000 Arcona T-pute str. 1 248776 0400-090-010 60 31 13 0,9
252624 0400-091-000 Arcona T-pute str. 2 252625 0400-091-010 70 48 16 1,6
255659 0400-092-000 Arcona T-pute str. 3 268066 0400-092-010 95 52 17 2,2

0400-095-000 Arcona nakkepuff 0400-095-010 36 6 10 0,9
243481 0400-052-000H Arcona armstøttepute,h 0400-052-015H 65 23 10 0,9
242007 0400-052-000V Arcona armstøttepute,v 0400-052-015V 65 23 10 0,9

Artikkelnummer og mål på Arconaputene:

Fyllmateriale 3 mm kuler av ekspandert polystyren
SEBS-granulat til å skape vektfylde

Kaldskum og viskoelastisk som fyller ØKO-TEX ®
Puteoverflate Pustende og vanntett

Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet
Bomullsjerseytrekk (std) 60% Bomull og 40% modakryl, Oeko-Tex, REACH, flammehemmende

Inkontinenstrekk Pustende og vanntett
Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet

Flammehemmende (BS 58 52-1 og CAL117)
Rengjøring Begge trekk er vaskbare og tåler tørketrommel

Arcona posisjoneringsputer tåler ikke maskinvask, 
men kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel eller desinfiseres

ISO-klassifisering ISO 09 07 06 - 02

Forventet holdbarhetstid 2 år

Overholder standard EN 12812:2012
EN 12952-1 (pute og trekk)

EN 1021-1:2014 (trekk)
EN 1021-2:2014 (trekk)

BS 5852-1 og CAL117 (inko.trekk)

Spesifikasjoner:
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Armstøtteputer
Omfavner kroppen og støtter armene

Arcona armstøtteputer er stabile støtteputer som omfavner armene og gir god støtte for hele 
armen.
Festes enkelt til rullestol med en festereim i overkant av ryggen på stolen.

Omfavnerputen omfavner bruker med god støtte for arm/overarm og bolen.
Puten festes rundt ryggstøtten på f.eks en hvilestol eller komfortrullestol. Hvor høyt puten festes 
avgjør hvor mye sideveis stabilitet brukeren får.
Puten festes sammen med borrelås foran magen på bruker og gir en trygg og støttende omfav-

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr
Trekk

Art.nr
Trekk

243481 0400-052-000H Arcona armstøttepute,høyre m/trekk 0400-052-015H
242007 0400-052-000V Arcona armstøttepute, venstre m/trekk 0400-052-015V
242008 0400-052-030 Meshtrekk m/festestropp til armstøttepute

287365 093-10200 Arcona armstøttepute, kuler, stk m/meshtrekk 093-10201
166825 0305-6401-120 Omfavner, stor 10 m/trekk, marine 166826 0305-6401-020
166823 0305-6421-120 Omfavner, liten 10A m/trekk, grønn 166824 0305-6421-020
153670 0305-6441-120 Omfavner, ekstra liten 10B m/trekk, blå 0305-6441-020

Armstøtteputer m/kuler Armstøtteputer m/skum og kuler Armstøtteputer m/meshtrekk

Omfavnerputen fins i 3 størrelser
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