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Trykaflastende  
Ankelpude.

GW 2002 HMI: 101623

Ankelpude forebygger tryk og beskytter anklen, uanset om 
man ligger på siden eller på ryg. Beskytter også, hvis man er 
siddende fx i en kørestol. Puden er polstret med skum der løf-
ter anklen fri af underlaget. Leveres med blød jersey overflade.

Knæpude er en unik måde at beskytte knæet både nat og dag. 
Samtidigt holdes knæet varmt. Puden er solidt polstret med 
skum og har en blød, hudvenlig jersey på ydersiden. Utrolig 

nem at tage på og af.

Trykaflastede      
Knæpude.                            

GW 2004 HMI: Opdat.
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Ankelpude: En unik ankel beskytter som ikke 
falder af, når man sover eller bevæger sig.

Knæpude: Beskytter knæet liggende i sengen 
eller siddende i kørestolen.  
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Trykaflastende 
 Albuepude.       

GW 2000 HMI: 101621

Albuepude er en elastisk sok med en indbygget skumpolstret 
underside. Designet holder skumpuden på plads og aflaster 
mod tryk fra omgivelserne og er let at påføre. Sikrer også mod 

kulde nedefra.

Arm- og Hælpude er fremstillet i blødt elastisk materiale med 
en indbygget trykaflastende skumpude. Derudover har puden 
antiskrid belægning på undersiden, der sikrer at foden ligger 

stabilt/står fast og ikke glider af kørestolens fodstøtter.

Arm- og Hælpude.             
GW 2003 HMI: 101624
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Albuepude: Beskytter albuen mod tryk fra kan-
ten af bordpladen eller fra armlæn på fx kørestol.

Arm- og Hælpude: Forebygger tryk og blå 
mærker i både siddende og liggende stilling.
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Arm- og Hælpude.             
GW 2003 HMI: 101624

Hånd- og Armpude           
til voksen krykker.

GW 2010 HMI: 101476

Det bløde polster forebygger smerter i håndfladen og beskyt-
ter underarmen mod tryk og sår under gang med krykker.
Håndpuden monteres med burrebånd omkring krykken.   
Armpuden er indsyet i den smarte pose. Leveres i to dele.

Hånd- og Armpude 
til børne krykker.

GW 2009  HMI: 101620
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Ergonomiske Hånd- og Armpude 
til krykker - fås til børn eller voksne.
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Når små 
hjælpemidler, 
løser store 
problemer.
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Trykaflastende Håndpude.
GW 2007  HMI: 103464 

De bløde, polstrede rør monteres let omkring kørestolens
eller rollatorens greb. Puderne beskytter og trykaflaster 

hænder/håndled under gang.
Er specielt egnet for brugere med gigt og skrøbelige hænder.
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Trykaflastende Håndpuder til rollator, 
kørestolsgreb eller genoptræningsmaskiner.
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