
För att uppnå en bra kroppsställning i en behand-
lingsstol behöver patienten sitta med avspänd och 
väl understödd kropp. Leder och muskler bör befinna 
sig i viloläge. Många med funktionsnedsättning har 
problem med detta, ex vid neurologiska sjukdomar, 
reumatiska besvär och psykiska tillstånd. För en spas-
tisk person är det viktigt att påverka muskelspän-
ningen genom att bryta ett sträckmönster. 
Detta kräver bl a att armarna hamnar i mjuk böjning 
framför kroppen med hjälp av en Omgärdare. I höf-
terna behöver benen böjas och föras isär för att krop-
pen ska uppnå en avslappnad position med hjälp av 
Benavslappare och Underbenskudde.

För ett barn fyller dentalkuddar ut behandlingssto-
len så att den passar bättre i storlek. Kuddarna är 
också mysiga att se på och att vara i. För barn med 
funktionsnedsättningar hjälper kuddarna till att hålla 
balansen och att finna stöd. Anhörig eller assistent 
behöver inte sitta med barnet i knät. Behandlingen 
kan utföras tryggt i behandlingsstolen istället för i en 
rullstol. Omgärdare och Benavslappare finns i 
barnstorlek. Dessutom finns en sittkudde för barn 
som ger stöd längs hela ryggen och lyfter barnet i 
stolen till rätt höjd för behandling. Flera alternativ till 
huvudsupport finns för barn och vuxna.

Vuxentandvård

TUMLE dentalkuddar är en serie kuddar som utveck-
lats i samarbete mellan URIFORM AB och Mun-H-
Center vid Odontologen i Göteborg. Kuddarna är 
utformade för att ge patienten stöd och trygghet.             

Det finns olika kuddar för stöd under huvud och 
nacke, under skuldror och armar, under knän, ben och 
fötter. Kuddarna används var för sig eller i kombina-
tion med varandra.  
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Produktinformation

Fyllning: polystyrenkulor                                                                                                                        
Ytterhölje: polyuretanbelagd polyester   
Hygienöverdrag: polyuretanbe-
lagd polyester. Hygienöverdrag 
kan beställas till samtliga modeller.                                                                                                                                        
EKO överdrag: stickad jersey i cellulosafiber 
med mjuk sammetslik utsida medan insidan 
är polyuretanbelagd.                                                                                                                          
Rengöring:
Kudden torkas av för hand med vanligt 
rengöringsmedel.  Därefter avtorkning med 
sprit.
Hygienöverdrag tvättas i maskin i upptill 95 
grader. Använd ej sköljmedel. 
Ekoöverdrag tvättas i maskin i 60 grader. 
Använd ej sköljmedel 

 
 TUMLE dentalkuddar består av ett vattentätt kuddvar med fyllning   
 av polystyrenkulor samt för vissa kuddar ett hygienöverdrag som   
 tillval. Fyllningen kan skada tvättmaskin eller torktumlare om kulor 
 kommer fria. Vid behov torkas kudden med vanligt förekommande   
 rengöringsmedel utan att sänkas i vatten. Hygienöverdrag   
 maskintvättas upp till 950 C. Desinfektion på innerkudde    
 och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande 
 desinfektionsmedel innehållande tensider, t ex Ytdesifektion eller   
 Virkon. EKO överdrag maskintvättas upp till 600 C.  Använd ej   
 sköljmedel. Fyllningen av polystyrenkulor är flamsäkra.
 Kudde och överdrag är testade och godkända för brandsäkerhet.
 Undvik skarpa kanter och föremål emot kudden.
 Tillse att andningsvägarna inte blockeras av kudden.
 Trots hög komfort och maximal tryckfördelning är TUMLE 
 dentalkuddar ingen antidecubitus produkt.
 TUMLE dentalkudde kan deponeras som vanligt hushållsavfall.
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URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, e-post: tumle@uriform.se

www.tumle.uriform.se
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Nackpuffen placeras i nacken vid sittande i behandlingsstol.

Benavslapparen för vuxna är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan 
knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens 
individuella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av. Kan 
kombineras med Underbenskudde

Fyrkantskudden placeras under benen gör att ge avlastning, underlättar för perso-
ner som har svårt att räta ut benen eller är känsliga för tryck.

Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skuldrorna och överarmar och löper 
sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop 
med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden

Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skuldrorna och överarmar och löper 
sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop 
med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden.

Huvudtöd asymmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol.

Placeras i nacken för den som behöver mer stöd i nacke och huvud.

Underbenskudden kan kombineras med Benavslappare för vuxna. Den ger en 
ökad möjlighet till individuell support.

Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i benavslapparen.

Benavslapparen för barn är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan 
knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens indivi-
duella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av

Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde och en tunn ryggdyna. Barnet 
förflyttas framåt och uppåt i sitsen. Sittkudden balanserar bäckenet och fördelar 
trycket från kroppen lika över hela sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och 
fyller ut en eventuell snedställning eller annan asymmetri och hela ryggen får jämt 
fördelat stöd.

Kudde 
med 

hygien
överdrag

707211 Huvudstöd symmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol

Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med framdragna snibbar vid öronen.
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