
Scan koden og hent 
brugsanvisningen.

Lasal lejringspuder 
Hjælpemidler, der gør en forskel...

-	Til	lejring	med	farver
-	Gør	det	nemt	at	lejre	sideliggende	
-	Giver	sansestimuli
-	Unik	tilpasningsevne.

Bruges til

-	Neurologisk	skadede	brugere
-	Brugere	i	palliative	forløb
-	Immobile	brugere
-	Smertepatienter

Lasal Trekantpude 
Lasal Nakkepude

Lasal T-pude
Lasal Halvmånepude
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Lasal	lejringspuder	er	det	rigtige	valg,	når	det	drejer	sig	om	positionering	af	brugere	med	hjerneskader,	

neurologisk	skadede	brugere	eller	brugere	med	behov	for	støtte	og	stabilisering.

En	optimal	lejring	er	med	til	at	mindske	kontrakturdannelse,	forebygge	tryksår	og	mindske	spasticitet.		

Lasal	lejringspuder	er	velegnede	til	lejring,	da	puderne	har	en	unik	tilpasningsevne	efter	kroppens	og		

underlagets	facon.

Formbare og reflekterer kropsvarmen

Lasal lejringspuder er formbare og tilpasser sig kropsholdnin-

gen. Puderne støtter, stabiliserer og fås i flere former og stør-

relser, der giver mange variationsmuligheder.

Puderne reflekterer kropsvarmen, hvilket virker stimulerende 

på muskler og kredsløb. 

Puderne er lette at tilpasse til den ønskede positionering og 

har desuden et yderbetræk i bomuld, der er delt op i farveko-

der som en hjælp til lejringen.

Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er velegnede til lejring af neurologisk skadede, bruge-

re i palliative forløb, immobile brugere og smertepatienter hvor 

få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Puderne kan 

også bruges til kropsafgrænsning og forøget kropsbevidsthed.

Eksempler på lejring 

T-puden anvendes som abduktionspude mellem benene  

eller som generel støtte til underbenene. T-puden bruges  

ved mavelejring, hvor den løfter brugeren op i en tilpas højde 

fra underlaget. Det giver bevægelsesfrihed i skuldrene og 

behagelig lejring.

Beroligende effekt

For brugeren giver dét at være lejret med lejringspuder en 

oplevelse af komfort, tryghed og støtte uden at være fastlåst.

For plejepersonalet er lejringspuderne et nemt og anvendeligt 

redskab, fordi det er let at ændre på lejringen. 

Når puderne er placeret tæt omkring brugeren giver den en 

fornemmelse af afgrænsning, hvilket virker beroligende.

Konstruktion

Lasal lejringspuder er fremstillet af materialer, der skaber god 

lejring og trykfordeling. Materialets sammensætning giver 

både taktile og proprioceptive input.

Puderne er lufttætte og fyldt med små perler, hvilket sikrer, at 

lejringen holdes, og puderne ikke ændrer facon.

Yderbetrækket er 100 % Öko-Tex certificeret bomuld.

Lasal lejringspuder 
Flere funktioner i én og samme pude

Cobi	deltager	gerne	i	konkrete	afprøvninger	
med	brugere	med	komplicerede	lejringsproble-
matikker.	

Kontakt	os	på	cobi@cobi.dk	eller	70	25	25	22.

Lasal T-puder

Lasal Nakkepuder

Lasal Halvmånepuder

Lasal Trekantpude
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T-pude

T-puden bruges som abduktionspude mellem benene eller 

som generel støtte til underbenene. 

T-puden bruges også til  mavelejring, hvor puden løfter perso-

nen op i en tilpas højde fra underlaget, hvilket øger bevægel-

sesfriheden.

Trekantpude

Trekantpuden er en forholdsvis fast pude, der bruges som  

stabilisator langs kroppen i siddende eller liggende stilling

eller som fyld i sengen. 

Afhængigt af størrelsen kan Trekantpuden også bruges som 

støtte under knæene, langs underbenene eller under fødderne.

Halvmånepude

Halvmånepuden bruges som støtte under arm og hånd eller i 

svangen i både siddende og liggende stilling. 

Halvmånepuden bruges også som trykaflastning mellem knæ 

og fødder.

Nakkepude

Nakkepuden sidder tæt ind til halsen hele vejen rundt. Den 

støtter og stabiliserer hoved- og nakkeregion i halvt siddende

stilling. 

Puden er formbar, og fyldet kan hen, hvor der er mest behov 

for det. Betrækket kan bestilles med lukning med gribebånd 

for helt tæt lukning mod halsen.

Lasal lejringspuder

Tilbehør		
inkontinensbetræk

Tilbehør		
bomuldsbetræk

Model Længde 
cm

Bredde 
cm

Højde
cm

Farve på 
yderbe-

træk
Varenummer HMI Varenummer Varenummer

T-pude, XL 98 / 23 1 / 29 11 Blå 0305-600-000 27886 0305-6001-010 0305-601-020

T-pude, M 63 / 22 40 / 19,5 7 Grøn 0305-602-000 27884 0305-6021-010 0305-6021-020

T-pude, S 56,5 / 17,5 37 / 15 7 Rød 0305-603-000 27883 0305-6031-010 0305-6031-020

Trekantpude, M 66 20 17,5 Gul 0305-210-000 27869 - 0305-231-020

Halvmånepude 79 33 7 Grøn 0305-800-000 27872 0305-801-010 0305-801-020

Halvmånepude, tyk 86 40 7 Marine 0305-810-000 27871 0305-811-010 0305-811-020

Nakkepude, voksen 24 21 7 Marine 0305-310-000 65004 0305-311-010 0305-311-020

Nakkepude, barn 23 16 5 Grøn 0503-320-000 69983 - 0503-321-020

Lasal lejringspuder 
Specifikationer

Bruges til

-	Neurologisk	skadede	brugere
-	Brugere	i	palliative	forløb
-	Immobile	brugere
-	Smertepatienter.

Lasal lejringspuder

Kuglemateriale Ekspanderet polystyren. Flammehæmmet

Inderpude
PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil.  
Mug- og svamperesistent.

Yderbetræk 100 % Öko-Tex bomuld. Ej flammehæmmet.

Rengøring
Bomuldsbetrækket er vaskbart. Betrækket er anti-
bakterielt behandlet. Puderne kan rengøres med 
almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.

ISO - klassifikation ISO 09 07 06 - 02

CE 93/42/EEC 1993
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