Produktguide
TUMLE flytkuddar
produktnamn

cm cm

beskrivning

art nr

halsflytkrage XS

50

26

9402

halsflytkrage S

55

30

9403

halsflytkrage M

60

37

9404

halsflytkrage L

65

42

9405

kort halsflytkrage XS

40

26

9502

kort halsflytkrage S

45

30

9503

kort halsflytkrage M

50

37

9504

kort halsflytkrage L

55

42

9505

liten halvmåne

21

47

9601

nackflytkudde

37

56

9602

bananflytkudde S

50

90

9603

bananflytkudde M

62

110

9604

bananflytkudde L

76

125

9605

T-flytkudde S

38

60

9703

T-flytkudde L

50

78

9704

Blomsterflytkudde Liten

hål
20

60

9706

Blomsterflytkudde Stor

hål
28

80

9707

Supportflytkudde Liten

60

9708

Supportflytkudde Stor

80

9709

tvättpåse S

9802

tvättpåse M

9803

tvättpåse L

9804

Halsflytkragen är formad som en ring som kan slutas tätt runt halsen. Den används för
personer som flyter på rygg. Under bakhuvudet är en fyrkantig platta formad som ger
extra flytkraft och stöd för att motverka att huvudet pressas under vattenytan. Från hakan
ned över bröstkorgen löper två parallella flytkuddar. De hålls samman strax under hakan
av ett band med kardborrlåsning via en D-ring. Ett nedre band löper bakom ryggen från
sida till sida på kudden som lyfter bröstkorgen i vattenytan. Halsflytkragen finns i fyra
storlekar. Halsflytkragen är ingen flytväst / räddningsväst.

Samma som halsflytktage 9421 men utan den stora plattan bakom bakhuvudet. Nacken
kan därför föras längre bakåt och halsen sträckas ut, vilket för vissa brukare underlättar
andningen. Stabiliteten i sidled lika som för 9421 men huvudet flyter mer horisontellt.
Kort Halsflytkrage är ingen flytväst / räddningsväst.

Litet stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbrits.
Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim. Kudden passar dock
bra överallt där extra flytkraft saknas, t.ex under svanken i ryggläge, under magen i
bröstläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
Bananformade flytkuddar har mycket stor flytkraft. De två större kuddarna kan med
svårighet sänkas under vattenytan med två vuxna personers belastning. Kuddarna
placeras som stöd runt brukaren vid olika positioner i bassängen. Vid ryggsim placeras
kudden under huvud, skuldror och armar. Underarmarna tillåts falla utanför kudden som
på så sätt hålls på plats. Vid magsim ligger brukaren med huvud och skuldror vilande på
kudden. Armarna placeras framåt över kudden och kuddens båda ”ben” följer kroppen
mot midjan. Vid stå- eller gåövning placeras kudden under brukarens armhålor som en
badring. Tippas huvudet framåt tar kudden emot och munnen hålls utan svårighet
ovanför vattenytan.
T-formade flytkuddar används som flythjälp i knävecken där kudden håller samman benen
men särar knäna vid spasticitet. T-kudden passar också bra som stöd under smalben och
fötter. Placeras T-kudden under hakan och övre delen av bröstkorgen vid magläge, kan
huvudet vila över vattenytan. Kudden räcker ut till armhålan och ger stöd under
överarmarna som kan riktas framåt.
Blomsterflytkudden har samma funktion som en badring. Man kan flyta avslappnat eller
vara aktiv i både rygg och magposition. Blomsterflytkuddens utformning gör det lättare
för personen att hålla armarna tätt intill kroppen, och passar därför mycket bra för bland
annat till personer som har nedsatt rörelse i axlar och överarmar som kan riktas framåt.
Personen placeras mellan kuddarna i sittande, stående eller liggande efter behov och
funktionsmöjlighet. Kudden medger aktivitet i rygg- eller magliggande position. Används
också för stabilitet i flytande, balansträning och för att nå önskad position i vattnet.
Tvätt i tvättpåse vid maximalt 60 grader med vanligt förekommande tvättmedel för hushållet. Sköljmedel får inte användas. Efter tvätt rekommenderas torktumling vid låg värme
under längre tid alternativt torkskåp vid maximalt 60 grader. Kuddar med torrvikt över 1 kg
rekommenderas inte tvätt i vanlig hushållstvättmaskin då kuddarnas höga vikt vattenfyllda
kan skada maskinen under inledande centrifugering.
VARNING! Temperatur över 71 grader skadar kuddens fyllning.

URIFORM
URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774 Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se
www.tumle.uriform.se

Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM AB 2016-2

modell

2016

