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RIKTLINJE FÖR VADOplex-IMPULSSYSTEM 
 

 

Rekommenderad förskrivare 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. (Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, 

Läkare eller Sjuksköterska.) 

Kriterier 
Pumpen kan utprovas till personer som ett komplement till konventionell behandling och där 

det finns ett behov av regelbunden/daglig behandling. 

Personer med bestående eller tillfällig funktionsnedsättning p.g.a.: 

- Kronisk diabetesfot utan läkningstendens eller risk för amputation 

- Svårbehandlade lymfödem eller lipödem 

- Arteriella, venösa och blandsår som är terapiresistenta 

- Perifer arteriell ocklusiv sjukdom 

- Kronisk venös insufficiens och därmed förknippade sjukdomar 

- Vid skada eller operation i en extremitet med ödem och/eller smärtproblematik i 

efterförloppet där syftet är att främja läkningsprocessen 

Mål med hjälpmedlet 
Möjliggöra ökad/bibehållen aktivitetsförmåga/funktion för personen. 

-  Få en signifikant förbättring av det venösa återflödet och tillflödet av arteriellt blod 

-  Att minska risken för ödemkomplikationer 

-  Att minska behovet av vårdinsatser 

-  Att självständigt kunna utföra egenbehandling 

-  Att främja läkningsprocessen 

Typ av hjälpmedel som kan förskrivas 
Pump som ger intermittenta pulskompressioner som ansluts via luftslangar till hand eller 

fotdynor. Dessa kallas också IPC -intermittent pneumatisk kompression. 

Fotdynor  stl L (42-47) par 

Fotdynor stl M (37-41) par 

Handdyna Hö  

Handdyna Vä 

Gipsdyna PAD. Hö  

Gipsdyna,PAD. Vä 
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Risk för personskada   

 Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

 försiktighet vid: 

- Vid ökad smärta prova att behandla kortare stunder 

- Vätskebrist – viktigt att dricka mycket under/efter varje behandling 

- Vid pågående infektioner såsom tex förkylning ska du inte pumpbehandla 

- Skavsår av fotdynan – strumpa under rekommenderas 

- Halkrisk – fotdynan hal 

Kostnad för tillbehör/förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Hjälpmedelsavgift. 

Råd i förskrivningsprocessen 
Förutom kunskaper i förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha 

erfarenhet/utbildning inom behandlingsområdet. 

Behovsbedömning 
Bedömning sker av ansvarig behandlare/förskrivare som identifierar och värderar risker 

utifrån riktlinjens kriterier. Förskrivare samråder vid behov med personens läkare för 

bedömning av medicinska kontraindikationer. 

Prova ut, anpassa och välja lämplig/specifik produkt 
Fotdyna - viktigt med rätt storlek  – välj efter skostorlek. 

Handdyna - Välj hö eller vä, måste anges i beställningen. 

Prova kortare stunder i början. 

Informera, Instruera och träna 
Ansvarig förskrivare ansvarar för att instruera och informera. Muntlig information men även 

skriftlig finns att tillgå. 

Instruktionsvideor finns på www.vadoplex.com 

Uppföljning och utvärdering 
Förskrivare ansvarar för behandlingen och uppföljningen. 

Rekommendation: Uppföljning efter ca 2 veckor (ca10-12 behandlingar) och 6 veckor. 

Återbesök efter 3 mån. Vid längre behandlingar bör uppföljning ske var 3:e månad. 

Instruktion/Utvärderingsbroschyr finns att tillgå.  

Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Dalarnas Hjälpmedelscenter, Hjälpmedel Dalarna enligt Hjälpmedelsnämnden Dalarnas 

avtal. 

 

 

 

http://www.vadoplex.com/
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Framtagen av 
Arbetsgrupp bestående av: 

Ahlenius Lundström Anna-Maria, Arbetsterapeut – Representant för Specialistsjukvården. 

Dahlgren Gunilla, Hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscenter i Borlänge 

Fröberg Eva, Arbetsterapeut – Representant för specialistsjukvården. 

Törnqvist Katarina, Arbetsterapeut. Representant för primärvården 

Godkänd och fastställd av 
Beredningsgrupp Hjälpmedel, Hjälpmedelsnämnd Dalarna 2021-05-06 

ISO kod 
040609 


