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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240 

Sjukvård • Höftskydd Art nr: 87013-87053 & 87000 

Höftskyddsbyxa tas på som vanliga underkläder och skyddar höfterna vid ett eventuellt fall. Byxan är 

bekväm att bära och kan användas både dag och natt av personer som är i riskgruppen att drabbas av 

höftfrakturer. Det går bra att sova med byxorna på vilket är en fördel eftersom de flesta fallen inträffar 

på kvällen och morgonen oftast i samband med toalettbesök. Höftskydden skall placeras i fickorna på 

båda sidor av höften, inläggen syns ej och deformeras inte. 

 

Höftskyddsinläggen är tillverkade av ett material som heter SAND och har ursprungligen utvecklats av 

NASA, som en del av det stötdämpande material som används till rymdfärjorna. SAND är ett tunt och 

mycket flexibelt material som i dess förbättrade form anpassar sig till vår kroppsform på ett smart och hudvänligt sätt och 

reducerar kraften vid fall med ca 60%. Tester har visat att risken för höftledsfrakturer minskar vid användande av 

höftskyddsbyxor. 

Varumärke Healthcomfort 

Benämning Höftskyddsbyxa, 3-pack, unisex 

Art nr 87013 87023 87033 87043 87053 

Storlek S M L XL XXL 

Mått höft 85-95 cm 95-105 cm 105-115 cm 115-130 cm 130-145 cm 

Antal produkter/ 

förpackning 
3 st byxor och 2 st höftskydd 

Material 

Byxan 

Höftskydd 

 

95 % Bomull, 5 % Elastan 

SAND (stötdämpande material) 

Antal tvättar 
Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)  

OBS! Tvätta inte höftskyddsinläggen i tvättmaskin 

Kasseras Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning. 

Förvaring Rumstemperatur 

Övrig information 
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på 

upphandling.  

Tillbehör Höftskyddsinlägg, 2-pack 

Art nr 87000 

Antal / förpackning 2 st (1 par) 

Material SAND (stötdämpande material) 

Rengöring 

OBS! Ta alltid ur skydden innan tvätt av 

höftskyddsbyxorna – får ej tvättas i 

tvättmaskin. Höftskyddsinläggen är lätta 

att avlägsna före tvätt av byxan. 

Inläggen torkas av med tvållösning. 

Kasseras 
Brännbart avfall, sorteras efter lokal 

anvisning. 

Swereco AB, Vagnvägen 4, 

364 42 Lenhovda 

 

Comfortable Ned BV 

Burghornlaan 14 

1705 BK Heerhugowaard 

 

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

   

   

Tvättråd 

 
Innehåller bomull och 

elastan 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 
Art nr 87013-87053 & 

Se till att sömmar 

och material är 

hela och fria från 

skador. Vid tecken 

på slitage skall produkten 

kasseras. Vid sprickor eller 

skador på skyddet skall det 

kasseras. Tvätta inte höft-

skyddsinläggen!  

Vid allvarliga produktfel/

tillbud, kontakta tillverkaren 

samt Läkemedelsverket.  
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