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lammfäll för sjukvård & rehab

Lammfäll består av samma 
grundsubstanser som vår egen 
hud. Den andas, utjämnar 
temperatur och fuktighet och 
lammfällen behåller sin smidig-
het och tryckutjämnande effekt 
trots hård belastning.

En av lammullens viktigaste 
egenskaper är dess stora kapa-
citet att binda och neutralisera 
syror, baser och fukt.

Lammullen skyddar därför hu-
den mot en rad skadeämnen.

Lammfäll avger också egen vär-
me, varför den aldrig känns kall 
även i fuktigt tillstånd. Vädring 
i frisk syrehaltig luft har rengö-
rande effekt på lammfällen.

Sedan urminnes tider har människan tagit till naturmaterialen för 
att skydda sig och läka skador. Djurhuden har i alla tider och hos 
alla folk varit ett av det mest använda materialen för skydd och 
värme. Den mjuka och lätt formbara lammfällen är inom sjukvården 
i Centraleuropa sedan gammalt ett accepterat och mycket utnytt-
jat hjälpmedel i vården. Hygieniskt går lammfällen idag att tvätta i 
maskin. Sanofell lammfällprodukter är tillverkade av lammskinn som 
under beredning och konfektionering fått sina speciella egenskaper 
för vård och omsorg.

Sanofell

Naturlig tryckavlastning och komfort

2015



benämning storlek 

stolfäll 115 x 70 cm

bäddfäll 70 x 140

bäddfäll 80 x 160

bäddfäll 90 x 190

bäddfäll 90 x 200

bäddfäll 100 x 200

hälskydd par en stolek

armbågvärmare par en storlek

knävärmare par en storlek

värmetoffel låg 33 - 35

värmetoffel låg 36 - 38

värmetoffel låg 39 - 41

värmetoffel låg 42 - 44

värmetoffel låg 45 - 47

värmetoffel hög 33 - 35

värmetoffel hög 36 - 38

värmetoffel hög 39 - 41

värmetoffel hög 42 - 44

värmetoffel hög 45 - 47

tvättmedel 250 ml

Lammen som utnyttjas för Sanofellprodukter 
lever i regioner med extrem temperaturskillnad 
mellan dag och natt. Fuktighet och torka växlar 
oavbrutet. Lammets ullklädsel utjämnar stora 
temperatur- och väderomslag och håller djuret 
friskt.

Ull och läder består till 100% av äggviteproteiner. 
I äggvita kan virus och bakterier inte utvecklas, till 
skillnad från i t.ex. bomull, som till 100% består av 
kolhydrater, vilka i fuktigt och varmt tillstånd är 
en perfekt grogrund för virus och bakterier.

Lammfällen är elektriskt halvledande och blir där-
för aldrig statiskt elektrisk. Detta har en lugnande 
effekt som minskar oro och muskelspänningar, 
vilket ökar vävnadens och muskulaturens genom-
blödning. Vidare fungerar lammfällen tack vare 
ullfiberns unika uppbyggnad som termostat vid 
varma sommardagar eller kallt vinterväder.

Personer med hjärtsjukdomar ordineras ofta 
lammfäll som ligg- och sittunderlag p.g.a. lamm-
fällens lugnande egenskaper. Lammfällen har 
visat sig mycket gynsam efter t.ex. amputation, 
där den förhindrar uppkomst av tryckskador på 
stumpen.

Ull absorberar vattenånga upp till 30% av sin 
egen vikt utan att kännas vare sig fuktig eller 
kall. När fuktigheten avdunstar bildas värme, när 
fuktighet tas upp avges kyla. Ullen ger luften 
ständigt tillträde, vilket underlättar ventilation, 
temperaturreglering och läkning av skador.

Ullfiberns struktur och konstruktion är dessutom smutsav-
visande och rengör sig själv. Genom vädring över natten i 
frisk och syrehaltig luft avlägsnas enklare föroreningar och 
dålig lukt. Lammfällen har viss antibaktriell effekt och är 
biologiskt aktiv. Lanolinet i ullen är gynnsamt för huden.

Tvättas lammfällen med lämpligt tvättmedel med tillsats 
av desinfektionsmedel är den väl bakteriologiskt rengjord; 
bättre än bomull efter 90 graders vittvätt.

Sanofell är behandlat med Regulan som håller huden torr 
och fri från svett. Lammfäll som behandlats med Regulan 
behåller sin elasticitet och stora bärighet. Brukarens vikt 
fördelas därmed jämt över ytan utan att tryckas samman. 
Luften kan tack vare detta fritt cirkulera mot huden, vilket 
håller småsår borta.

Lammfäll är inte brännbar och den är fri från giftiga ämnen.

Vanligt förekomman-
de alkaliska tvättme-
del för textil eller ull 
får ej användas. Alkalt 
är ett lut som drar ut 
fett och garvämnen 
ur skinnet, som blir 
sprött och utan elasti-
citet med tovig ull.

Maskintvätta vid 30˚, 
centrufugera och 
torktumla vid max. 
40˚alt. handtvätta och 
låt lufttorka, gärna 
utomhus.
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URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se

www.tumle.uriform.se
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