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EN HOFTEAIRBAG
- SOM BESKYTTER MOD HOFTEBRUD VED ET FALD

Hvordan virker HipGuard? 

HipGuard-bæltet placeres rundt om 
maven og når et fald registreres, vil en 
airbag automatisk oppustes, hvilket 
giver optimal beskyttelse af din hofte. 
HipGuard giver stor bevægelsesfri-
hed og er let at anvende. 

Designet til at beskytte ved fald

En person, som er i risikogruppe for 
at falde, vil opleve øget tryghed og 
beskyttelse ved at bære HipGuard. 
Designet som en hestesko beskytter 
airbaggen hoften ved at fordele tryk-
ket fra faldet til det omkringliggende 
område, i stedet for direkte på hoftens 
knogler.

HipGuard passer til de fleste

HipGuard leveres i 5 forskellige stør-
relser: S, M, L, XL, XXL og hver størrel-
se er med elastisk bagstykke for nem 
individuel tilpasning.

HipGuard kan genanvendes

En HipGuard hofteairbag er designet 
til at kunne genanvendes mange gan-
ge. Er airbaggen udløst ved et fald, kan 
airbaggen rulles sammen og den brug-
te gaspatron udskiftes til en ny på få 
minutter. Dette er med til at holde om-
kostningerne for beskyttelsen nede. 

Fordele ved HipGuard

• HipGuard giver dig større  
bevægelsesfrihed og mobilitet, 
så du mere trygt kan bevæge 
dig rundt på egen hånd uden at 
skulle bekymre dig om de muli-
ge livstruende konsekvenser af 
et fald. 

• Som pårørende slipper du 
for bekymringer, som fxom dine 
nærmeste isoleres og fasthol-
des unødigt i eget hjem. 

• Plejehjemsbeboere bliver 
mere frie til at kunne bevæge sig 
rundt og derved frigøres pleje-
personalets tid til andre vigtige 
opgaver.  
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Daglig brug Efter oppustning

BATTERIKAPACITET
- 5 dages holdbarhed
- Genopladeligt

AIRBAGSYSTEMET
- 2 sideairbags
- 2 gaspetroner
- Elektroniske   
   sensorer

BÆLTET
- 5 justerbare størrelser
- Let, tynd og behageligt
-2 års garanti

BESKYTTELSESBETRÆK PÅ 
BÆLTET 
- Vandtæt
- Aftageligt
- Vaskbart

Fakta om hoftebrud
• Hoftebrud forekommer 

mere end 8.000 gange hvert 
år i Danmark. Langt de fl este 
brud kommer efter fald. 

• Hoftebrud er forbundet 
med høj dødelighed. 10% dør 
den føste måned og 30% dør 
indenfor det første år. 

• 10% af hoftebrudspatien-
ter ender på plejehjem og 
mere end halvdelen får en 
reduceret gangfunktion. 

• Hoftebrud koster samfun-
det mere end 1,5 mia DKK 
om året i behandling og gen-
optræning. 

Kilde: https://www.sundhed.dk

Så snart et fald registreres, pustes airbaggen automatisk op 
foran hoften, som dermed beskyttes optimalt mod brud.


