
 

SÆKKESTOL 
LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881  Thorsø 

E-mail: info@lasal.dk +45 8696 6666 

CVR Nr. DK 1437 8677 

 www.lasal.dk 

Sid godt …. 

…. med støtte fra LASAL 

M
aj

 2
0

1
8

 



 

2 

LASAL SÆKKESTOL 
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Sækkestol, voksen 5200. 

Sækkestol, junior 4200. 

Sækkestol, barn 3200.  

LASAL Sækkestolen er udviklet til personer, der har 
brug for ekstra støtte og stabilisering. 
Med sin kegleformede facon og fyldighed kan 
sækkestolen omkranse og stabilisere brugeren i 
siddende såvel som i liggende stilling.  
Når man sidder i sækkestolen, vil man hurtigt få en 
fornemmelse af dens fasthed samtidig med at den 
er behagelig og formbar. Brugeren kan godt røre 
noget på sig uden at sækkestolen ændrer 
nævneværdig form, hvilket føles trygt og 
behageligt.  

Brug sækkestolen i siddende stilling ved at 
stille den på den sekskantede bund. Form et 
hul til brugeren at sidde i og sørg for at 
brugeren placeres dybt ind og ned i materialet 
således at hele kroppen er støttet. Herved kan 
brugere placeres så opret som muligt og med 
fødderne placeret på gulvet. Personen kan 
således følge med i, hvad der foregår i 
rummet og ligeså føle vibrationer op igennem 
fødderne.  Afhængig af siddestillingen kan der 
være behov for ekstra støtte til hovedet/
nakken og evt. arme og underben. 

Placeres sækkestolen en anelse mere skævt på 
bunden, kan personen vinkles i en mere 
afslappende stilling. 

Hvis man lægger den kegleformede sækkestol 
ned, vil man få en stor kile, som kan udnyttes på 
flere måder. Personen kan ligge på maven med 
armene ud over den høje del. Denne stilling kan 
bruges i forbindelse med øvelser af ryggen.  

Man kan også bare ligge behageligt i sækkestolen 
på ryggen eller på siden eller i en såkaldt 
havfruestilling, hvor hoftevinklen er minimeret.  

Anvendelsesmulighederne er mange og det er 
næsten kun fantasien, der sætter grænser.  

Sækkestolen findes i tre størrelser, er fremstillet i 
et praktisk materiale, der er uigennemtrængeligt 
for væsker og leveres desuden med et aftageligt 
bomuldsbetræk. 
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Sækkestol til afslapning 

Sækkestol anvendt i en træningssituation 
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LASAL SÆKKESTOL 

Trods høj brugerkomfort og maximal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter. 

Yderbetræk: 100% ÖKO TEX certificeret bomuld. 
Inderbetræk: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil. 
Fyld:    Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).  
 

Rengøring og vedligeholdelse 

Yderbetrækket kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme.  
Polyesterbetrækket kan aftørres med sprit, éngangsklude med klor (max. 1000 ppm) eller 
almindelige rengøringsprodukter og med vand. Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må 
ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse 
polystyrenkuglerne. 
 

Bortskaffelse  
Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 

Materiale 

Ekstra betræk kan bestilles separat. 

 

VIGTIGT 

Undgå skarpe kanter og spidse 

genstande mod puderne. 

Varenr. Produkt Farve på yderbetræk Diameter Højde Vægt HMI-nr. 

3200 Sækkestol, barn Rød/pink/turkis 72 cm 48 cm 6,6 kg 29373 

4200 Sækkestol, junior Grøn/turkis 81 cm 51 cm 10,5 kg 29213 

5200 Sækkestol, voksen Blå/marine 110 cm 55 cm 18,0 kg  29372 

Specifikationer 


