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- Alle har glæde af gode oplevelser i vandet 

LASAL Flydepuder giver brugeren: 

• Komfort & tryghed 

• Stabilitet i vandet 

• Maximal mobilitet 

• Maximal bevægelighed 

• Maximal fornøjelse 
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LASAL FLYDEPUDER 

Puder til positionering i vandbassin anvendes 
under træning og ved forskellige former for 
vandterapi. De er udviklet specielt til funkti-
onshæmmede børn og voksne, men kan også 
anvendes af personer, der ønsker ekstra 
støtte i vandet. 

Pudernes store flydeeffekt samt materialer, 
der føles behagelige mod huden, sikrer bru-
geren en tryg og behagelig oplevelse i vandet. 

Med en god positionering i vandet opnås: 

• Øget bevægelighed 

• Øget stabilitet 

• Øget komfort og tryghed 

For brugeren betyder det en mere fri oplevelse af 
at være i vandet. For terapeuter og hjælpere for-
bedrer det mulighederne for at kunne udføre 
øvelser og træning, hvor der ellers ville være be-
hov for to hjælpere.  

På trods af LASAL Flydepuders store flydeevne 

må de ikke betragtes som redningsveste eller andet redningsudstyr.  

Brugere af LASAL Flydepuder må aldrig opholde sig i vandet alene eller uden opsyn 

og aldrig længere væk fra hjælperen end en arms længde. 

Vær ekstra opmærksom på børn under 3 år 

og personer, som ikke er i stand til at svømme alene eller bevæge sig ved egen hjælp. 

LASAL Flydepuder er sorte på den ene side og blå på den anden.  
Den sorte side er den mest behagelige og vi anbefaler at denne side vendes mod huden.   
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LASAL FLYDEPUDER 

Halsflydekraven er beregnet til rygliggende eller 
opretstående træning i vandet og forhindrer at 
brugeren får hovedet under vand. Placér kraven 
rundet om brugerens hals og luk fronten på langs 
af brystet. Spænd dernæst stroppen rundt om 
puden svarende til lige under hagen. Herved får 
brugeren hjælp til at stå oprejst i vandet og und-
går at få hovedet under vand.  

 

Det lange bælte spændes rundt om ryggen på 
brugeren for at hjælpe kroppen op i en flydende 
stilling. Halsflydekraven kan med fordel gives på 
før brugeren går i vandet. 

9401, 9411, 9415, 9421 

Halsflydekrave 
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LASAL FLYDEPUDER 

Bananformede flydepuder Bananformede flydepuder findes i flere størrel-
ser og har meget stor flydeeffekt.  
Puden placeres typisk under armhulen og rundt 
om brugeren og kan anvendes til ryg-, mave– 
og stående øvelser. 

Den mere øvede svømmer vil også kunne an-
vende denne pude til balancetræning og sid-
dende øvelser.  

9101, 9111, 9811 

VIGTIGT 

Denne pude er ikke designet til fast-

gørelse rundt om kroppen. 

Læs mere på side 9. 
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LASAL FLYDEPUDER 

T-formede flydepuder T-puden er velegnet til flydestøtte af undereks-
tremiteterne og placeres enten under knæhaser-
ne eller underbenene.  
Til personer med en vis stabilitet i vandet kan 
puden også anvendes som flydestøtte i mavelig-
gende stilling. Puden placeres da under armhu-
lerne og med T’s fod pegende opad mod ansig-
tet. T’s vinger virker som stabilisator i vandet og 
T’s fod som støtte for hovedet. Med denne pla-
cering er der fuld bevægelsesfrihed i skulderpar-
tiet. 9017, 9027 

VIGTIGT 

Denne pude er ikke designet til fast-

gørelse rundt om kroppen. 

Læs mere på side 9. 
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LASAL FLYDEPUDER 

U-formet flydepude Den U-formede flydepude kan bruges af både 
voksne og børn og har flere anvendelsesmulig-
heder. Under nakken i rygliggende stilling, under 
mave eller overarme ved brystsvømning eller 
blot som ekstra flydeeffekt til arme eller ben. 

9911 

VIGTIGT 

U-formet flydepude er ikke designet 

til fastgørelse rundt om kroppen. 

Læs mere på side 9. 

Nakkeflydekrave 

Nakkeflydekraven er forsynet med en burre-
båndslukning, der gør det muligt at placere kra-
ven helt tæt ind til hovedet/halsen. Kraven kan 
kombineres med andre flydepuder eller bruges 
alene af de personer, der blot har brug for en 
smule støtte under svømmetræning. 

9311, 9321 
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LASAL FLYDEPUDER 

Badeblomst Badeblomsten har samme funktion som en ba-
dering. Brugeren kan flyde afslappet i blomsten, 
eller være aktiv i ryg- såvel som maveliggende 
position. Blomstens blade og faconen gør det 
nemt for bruger at få armene tættere ind til 
kroppen. Afhængig af spasticitet og bevæge-
mønster kan blomsten anvendes alene eller 
kombineret med andre LASAL Flydepuder.  

Blomsten fås i to størrelser.  

Flydestabilisator Brugeren placeres mellem puderne, i enten sid-
dende, stående eller liggende stilling afhængigt 
af funktionsniveau. Med stabilisatoren kan man 
bevæge sig aktivt rundt i vandet i ryg- eller ma-
veliggende stilling, eller anvende puden som 
stabilisator i flydende position. Anvendelig i for-
bindelse med balancetræning eller til at opnå 
den ønskede position i vandet. Kan kombineres 
med andre LASAL Flydepuder. 

LASAL Flydestabilisator fås i to størrelser. 9620, 9630 

9600, 9610 

VIGTIGT 

Flydestabilisaatoren er ikke designet 

til fastgørelse rundt om kroppen. 

Læs mere på side 9. 
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LASAL FLYDEPUDER 

Specifikationer 

Vare nr. Produktnavn Længde Bredde Omkreds af 

halshul 

HMI nr. 

9017 T-formet flydepude, L 80 cm 54 cm - 64979 

9027 T-formet flydepude, S 63 cm 40 cm - 64984 

9101 Bananformede flydepuder, L 148 cm 38 cm - 64983 

9111 Bananformede flydepuder, M 122 cm 40 cm - 64981 

9811 Bananformede flydepuder, S 85 cm 40 cm - 64982 

9311 Nakkeflydekrave, L - 21 cm 28 cm 64985 

9321 Nakkeflydekrave, S - 16 cm 25 cm 70141 

9401 Halsflydekrave, L 68 cm 47 cm 38 cm 64987 

9411 Halsflydekrave, M 65 cm 43 cm 32cm 64988 

9415 Halsflydekrave, S 59 cm 38,5 cm 26 cm 64989 

9421 Halsflydekrave, XS 54 cm 34 cm 26 cm 64990 

9911 U-formet flydepude 62 cm 21 cm - 64986 

9600 Badeblomst, S - 74 cm 65 cm 72594 

9610 Badeblomst, L - 81 cm 89 cm 72595 

9620 Flydestabilisator, S 66 cm 19/24,5 cm - 72597 

9630 Flydestabilisator, L 88 cm 24/29 cm - 72598 
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Yderbetræk overside:  100% polyester 
Yderbetræk underside: 100% polyester netstof 

Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).  

 

Rengøring og vedligeholdelse 
Efter brug skal pudernes yderside skylles rene for klor med rent vand. For at tørre, placeres puder-
ne med den blå side nedad således at vandet frit kan løbe ud af puden. Puderne er længe om at 
tørre helt og bør derfor udelukkende bruges i ”vådt” miljø (kun klor). 

 

Bortskaffelse 
Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.  

!!!   O B S   !!!  

Undgå skarpe kanter, ru overfalder og spidse genstande mod puderne. 

Materialer 

Læs altid brugsvejledningen før produktet anvendes. 

Ansvaret for den badende, risikoen for drukning eller andre skader påhviler altid det assisteren-
de personale uanset om LASAL Flydepuder har været anvendt eller ej. 

MEGET VIGTIG INFORMATION 

Disse puder er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen 
og det er derfor meget vigtigt at sikre at de ikke flyder væk fra 
brugeren under opholdet i vandet. Derfor skal enten brugeren 
selv eller hjælperen være i stand til at holde fast i puden og 
dermed forhindre at brugeren får hovedet under vand. 

LASAL flydepuder er udelukkende beregnet til anvendelse i kloret vand. 


