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Invacare Heel Pro Evolution (HPE) är en hälavlastare som 
erbjuder fulländad komfort och effektiv tryckavlastning i 
hälområdet för patienter med hög risk att utveckla trycksår. För 
patienter med tryckskador på hälarna kan HPE vara ett effektivt 
komplement till behandlingen, eftersom den unika designen ger 
optimal tryckavlastning  av hälarna, som rekommenderas i NICE 
2014 Europeiska riktlinjer (EPUAP 2014).

HPE finns i tre storlekar för att tillgodose 
de flesta fot- och fotledsdimensioner. 
Brukare med vristdimension mer än 43 cm 
rekommenderas att använda storleken XL.

HPE är försedd med ett kardborrlås som kan anpassas 
individuellt för att uppnå optimal placering. HPE kan 
tvättas i maskin upp till 60 grader utan att luftcellerna 
avlägsnas, lufttorka alternativt i torkskåp.  

Tekniska data

Heel Pro 
Evolution

Reducering av tryck och 
skjuvning på hälarna

Det är mycket viktigt i den kliniska 
planeringen och praxis att hålla 
fokus på minskning av trycket 
och skjuvkrafter på patientens 
hälar. Den bakre prominenta 
delen av hälen är orsaken till ökat 
tryck, även när man tillämpar ett 
tryckavlastande stöd (EPUAP 
2014). Minskning av frekvensen  
trycksår   som involverar det 
sårbara hälområdet är i många 
fall en klinisk utmaning. Detta 
beror på att det är svårt att flytta 
hälarna och hälområdet är i stort 
sett fritt från underhudsfett.

Baserad på Vicair® teknologi!

Invacare HPE är utvecklad av 
Vicair, känd för deras unikt 
designade tryckavlastningsdynor 
som innehåller den unika Vicair® 
luftcellen. HPE erbjuder optimal 
omfördelning av tryck och optimal 
positionering. HPE består av ett 
extremt tålig lågfriktionsmaterial 
och ett mjuk material på insidan. 
4 luftceller, inslutna i HPE, som 
bildar en bekväm stövel runt 
foten och ger därför en optimal 
hälavlastning.

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

0,1 kg 
Storlek och 

artikelnummer  
S 060004 
ST 060001 
XL 060003

Rengöring

60°

60°

3 storlekar

Small, Standard 
och XL

Perfekt form och tryckfördelning

HPE är enkelt och bekvämt, 
och kan användas av patienten 
i vilken position som helst. HPE 
används i liggande och / eller 
sittande ställning i sängen, 
avlastar hälarna optimalt. HPE 
kan användas förebyggande och 
som ett effektivt komplement 
till behandling av befintliga 
trycksår på hälen. Luftcellerna 
i HPE, ger optimal komfort och 
en stadig positionering av foten, 
detta för att omfördela trycket i 
hälområdet.
Med fokus på att minska risken 
för tryckskada som ett resultat av 
skjuvning, är HPE försedd med ett 
glatt yttre material som minimerar 
friktionen mellan patienten och 
underlaget HPE minskar också 
smärta över längre tid och kan 
bidra till att förhindra droppfot. 

ST

XL

< 430 mm
< 17 in.

SIZE

≥ 430 mm
≥ 17 in.

Storlekar
Small < 38 cm 
Std. < 43 cm
XL ≥ 43 cm

Garanti 
1 år

Högfriktionsmaterial 
på undersidan ger 
extra säkerhet vid 

gång utan att behöva 
ta av hälavlastaren


