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Som dekkes av rikstrygdeverket på blå resept
(når kriteriene for blå resept er innfridd)

• Bleier: ”buksebleier" / ”trusebeleier”
− Førstevalg:
Mange barn kan fortsette å bruke vanlige ”Up and Go” -bleier
Libero Up & Go XL+unisex (16-26 kg)
Når Libero blir for små ser disse ut til å ha best passform for barn:
Drynites medium 4-7 år (20-30 kg)
Drynites large 7-10 år (30-40 kg)
Drynites XL 10-15 år (40-60 kg)
− Drynites nattbukser pike 4-7 år og 8-12 år
− Drynites nattbukser gutt 4-7 år og 8-12 år

− Andrevalg:
Disse bleiene er litt videre i lårene noe som kan medføre lekkasje på
siden, spesielt hos gutter. Kan brukes hos de som er litt lubbene (litt
større lår). Disse bleiene er dobbelt så dyre som de nevnt ovenfor.
Attends pull ons XS 5 8-10 år
Attends pull ons S 5
fra 10 år
Tena pants XS
fra 12 år

• For å beskytte sengen
Papirstikklaken/kladd til å ha oppå vanlige laken og som kan brettes under
madrassen.
Attends cover dry 80x170
Finnes også flergangs stikklaken/kladd som absorberer veldig bra, mer
behagelig å ligge på.
Kylie sengelaken i forskjellige størrelser som absorberer mellom 1 og 3
liter.
Begge deler kan nå fåes på blå resept

• Ved dråpelekkasje om dagen
− Til bruk når det er spesielt viktig å ikke bli våt, (fødselsdager, skidager
og lignende) eller når barnet trenger en pause i treningen.
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− Skal ikke brukes til daglig når en driver med tisseregime!
− Truser som er forsterket i skrittet, kan vaskes inntil 100 ganger på 85
grader
− TK dekker 8 truser pr. år

− Kylie-truser
Gutter: 2-4 år, 5-7 år og 8-11 år, tåler 90-200 ml lekkasje
Jenter: 2-4 år, 5-7 år, 8-9 år og 10-11 år, tåler 90-200 ml lekkasje

− I stedet for truser kan det brukes små bind
For jenter:
− Tena lady mini/mini plus
Attends discreet 0, for jenter
For gutter, dråpesamlere:
− Tena for men level 1
Attends for men 1,
− Gutter kan og bruke vanlige truseinnlegg

-

For veldig små lekkasjer kan jenten bruke
Tena mini magic dette bindet absorberer såpass lite at man får ikke
dekket det på blå resept, men for mange jenter kan det være nok.

• Kriterier for å få blå resept
Ved utfylling av blå resept på bleier/truser benyttes §5 med henvisning til
refusjonskode: U04
Det er ikke behov for egen søknad.

− Ved daginkontinens:



Fra fylte 5 år
Foreskriving kan først skje etter at adekvat undersøkelse og
behandlingsforsøk ikke har ført frem. Det vil si at man forsøker å
gjennomføre tisseregime.

− Ved nattenurese


Fra fylte 8 år
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Foreskriving kan først skje når behandling med alarm og /eller
relevant medikament har vært prøvd/vurdert (eller man jobber med
dagvæting og natten må vente)

− Det er ikke åpning for å søke om produkter som ikke står i
rikstrygdeverkets refusjonslister.

− Psykiatrisk tilstand/utviklingshemming gir ikke i seg selv tilgang til bleier
på blå resept
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