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LASAL Lejringspuder er det helt rigtige valg, 
når det drejer sig om positionering af 
personer med hjerneskader, neurologiske 
patienter eller personer, der i større eller 
mindre grad har behov for støtte og 
stabilisering.  

En optimal lejring kan være med til at 
mindske kontrakturdannelse, forebygge 
tryksår eller bryde evt. spasticitet. LASAL 
Lejringspuder er særdeles velegnede på disse 
områder, da de har en unik tilpasningsevne 
efter kroppens og underlagets facon.  

Puderne støtter og aflaster i forskellige 
positioneringer, men kan også med fordel 
anvendes til afgrænsning og øget 
kropsbevidsthed. 

Med LASAL Lejringspuder får brugeren en 
oplevelse af komfort og tryghed og at være 
behageligt støttet uden at være fastlåst. 

For hjælperen er LASAL Lejringspuder et 
nemt og anvendeligt redskab. Puderne gør 
det let og hurtigt at ændre lejringen så ofte 
som muligt og til fordel for patienten.  

Puderne placeres tæt omkring personen og 
giver en fornemmelse af at få kroppen 
afgrænset, hvilket virker beroligende. 

Formål med lejring 

• Korrektion og stabilisering 

af kroppens lemmer i 

forhold til hinanden og 

underlaget. 

• Kontrol af ufrivillige 

bevægelser for derved at 

opnå en funktionel lejring 

og øget komfort. 
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Bananpude 
Bananpuden er en universalpude, der giver et væld af 
anvendelsesmuligheder ved lejring. Puden kan bruges 
alene eller kombineret med andre LASAL Lejringspuder 
alt efter om  der er tale om en siddende eller liggende 
lejring og hvilken grad af stabilisering der ønskes.  

Bananpudens fyldning er moderat, hvilket gør den 
formbar. Fyldet fordeles således, at det passer til den 
ønskede lejring. 

Bananpuden kan bruges af både børn og voksne til 
lejring i en hvilesituation eller f.eks. i forbindelse med 
træning og terapeutiske øvelser. 
Bananpuden er også velegnet til omkransning af 
brugeren for på denne måde at skabe ro og tryghed. 

100 150 

110 

T-puden anvendes som abduktionspude mellem benene 
eller som generel støtte til underbenene. Den kan også 
anvendes ved mavelejring, hvor den løfter personen op i 
en tilpas højde fra underlaget, der giver 
bevægelsesfrihed i skuldrene og derved gør lejringen 
mere behagelig.  

T-pude 

6020 

6010 

6000 

6015 

6030 
6040 

6035 

LASAL Lejringspuder: 

 Er formbare og tilpasser sig kropsholdningen 

 Støtter og stabiliserer 

 Fås i mange former og størrelser, der giver utallige variationsmuligheder 

 Reflekterer kropsvarmen, som virker stimulerende på muskler og kredsløb 

 Er lette at tilpasse til den ønskede positionering 

 Har yderbetræk i bomuld, som er delt op i farvekoder som en hjælp i lejringen 

 Er nemme at rengøre 

Turkis 
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Firkantpuden er en formbar universalpude som er 
særdeles velegnet til støtte af hoved, arme, ben og 
fødder.  
Firkantpuden er bl.a. velegnet til lejring af patienter med 
appopleksi til at opnå aflastning og støtte af den svage 
side i en mere behagelig lejring. 
Firkantpuden fås i flere størrelser og til både børn og 
voksne. 

Firkantpude 

Halvmånepuden anvendes som støtte under arm og 
hånd eller i svangen i både siddende og liggende 
stilling. Kan også anvendes som trykaflastning mellem 
knæ og fødder. 

Halvmånepude 

810 800 
300 

220 230 200 210 

Trekantpuden er en forholdsvis fast pude, som kan 
anvendes som stabilisator langs kroppen i siddende eller 
liggende stilling eller som udfyldning i sengen. 
Afhængig af størrelse kan Trekantpuderne med fordel 
bruges som støtte under knæene, langs underbenene 
eller under fødderne. 

Trekantpude 

710 

720 
730 

700 

740 
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Støttepuden fås i tre størrelser og har en let buttet og 
aflang facon og er kileformet i højden. Den har mange 
anvendelsesmuligheder for både børn og voksne. Alle 
størrelser kan bruges som siddepude f.eks. til 
balancetræning, hvor den særlige kileform og 
fordybningen i midten påvirker bækkenets rotation og 
siddestillingen stabiliseres.  
400 og 420 har en størrelse, der gør dem anvendelige 
som små sækkestole for børn. Siddepuden kan også 
placeres på et rullebræt eller på gulvet og på den måde 
udgøre et aktivt træningsredskab eller et legeredskab.  

De mere U-formede nakkepuder ligger løst på skuldrene 
og støtter nakke og hoved i liggende og støttet siddende 
stilling. Nakkepuden kan også bruges til at stabilisere en 
hemiplegisk arm, siddende eller liggende på siden.  

400 

400 

420 

510 

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 således 
presses derhen, hvor der er mest behov for det.  
Betrækket kan bestilles med lukning med gribebånd, 
som gør at puden kan lukkes helt tæt ind til halsen. 

310 

320 

Nakkepude 

910 

900 

920 

Nakkepude 

Støttepude 

Nakkepude 900 kan med fordel anvendes til mindre 
børn til at omkranse kroppen og stabilisere den ønskede 
stilling. Placeret under knæhaser og op langs hoften kan 
den stabilisere og korrigere hofte- og bækkenregion.  
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Siddende lejring af patient med halvsidig lammelse 

Støtte af hofter / knæ / fødder 

Abduktion af UE 
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Lejring i aflåst sideleje 

Støtte i siddende stilling 

30 graders sideleje 

Respiratorisk stilling 
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Maveleje / drænagestilling 

Rygleje / afgrænsning 

Sideleje 

Støtte i kørestol 
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 Maveliggende stilling med T-puder og 
Halvmånepude 

Aflåst sideleje med Bananpude og 
Nakkepude som støtte under hovedet 

Svær Scoliosis og 

kontrakturdannelser 

Lejring på ryggen med Bananpuder 

og T-puder 

Korrekt hovedstilling med støtte fra en lille 
Halvmånepude bag nakken og Nakkepude 
900 til at støtte armene 

Læg mærke til hovedets stilling 
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Svær Scoliosis og lukseret hofte 
30 graders lejring med Bananpude, 

Nakkepude og lille Halvmåne 

Puder til træningsøvelser: Lang Siddepude og T-pude 
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Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde A/B Bredde A/B Højde HMI nr. 

6000 T-pude, XL Blå 98 / 26 cm 61 / 29 cm 11 cm 27886 

6010 T-pude, L Marineblå 83 / 27 cm 56 / 27 cm 10 cm 27885 

6015 T-pude, L/M Turkis 72 / 25 cm 45 / 20 cm 8 cm 64994 

6020 T-pude, M Grøn 63 / 22 cm 40 / 19,5 cm 7 cm 27884 

6030 T-pude S Rød 56,5 / 17,5 cm 37 / 15 cm 7 cm 27883 

6035 T-pude, S/XS Blå 46,5 / 16 cm 32 / 15 cm 5 cm 64995 

6040 T-pude, XS Gul 36 / 13 cm 27 / 12,5 cm 4 cm 27882 

T-puder 

Bananpuder 

Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde Bredde HMI nr. Indre 

længde 

Højde 

100 Bananpude, L Gul - 31 cm 27865 148 cm 10 cm 

110 Bananpude, S Rød - 40 cm 27866 144 cm 12 cm 

150 Slangeformet 

pude 

Grøn 320 cm 30 cm 27867 - 9 cm 

Specifikationer 
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Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde Bredde Højde HMI nr. 

700 Firkantpude, S Rød 59,5 cm 29,5 cm 5,5 cm 27874 

710 Firkantpude, L Grøn 73 cm 42 cm 5 cm 27875 

720 Firkantpude, lang Gul 110 cm 41 cm 10 cm 27876 

730 Firkantpude Blå 35 cm 22 cm 3 cm 69984 

740 Firkantpude, XS Gul 40 cm 10 cm 3 cm 29374 

750 Firkantpude Marineblå 80 cm 40 cm 8 cm  

Firkantpuder 

Specifikationer 

Trekantpuder 

Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde Bredde Højde HMI nr. 

200 Trekantpude, L Marineblå 94 cm 24,5 cm 22 cm 27870 

210 Trekantpude, M Gul 66 cm 20 cm 17,5 cm 27869 

220 Trekantpude, S Blå 39,5 cm 12 cm 10 cm 27868 

230 Trekantpude, M/S Rød 55 cm 16 cm 14 cm 64993 
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Specifikationer 

Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Halshullets 

omkreds    

Bredde Højde HMI nr. 

310 Nakkepude, voksen Marine 24 cm 21 cm 7 cm 65004 

320 Nakkepude, barn Grøn 23 cm 16 cm 5 cm 69983 

Nakkepuder 

Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde Bredde Højde HMI nr. Indre 

længde 

300 Halvmånepude, S Blå 47 cm 22,5 cm 4 cm 27873 - 

800 Halvmånepude Grøn - 33 cm 7 cm 27872 79 cm 

810 Halvmånepude, tyk  Marine - 40 cm 7 cm 27871 86 cm 

Halvmånepuder 

Fås med lukning med gribebånd. 
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Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Længde Bredde Højde A/B HMI nr. 

510 Buttet støttepude Blå 34 cm 24 cm 14 / 5,5 cm 27877 

400 Siddepude, høj Rød 73 cm 50 cm 29 / 13 cm 27878 

420 Siddepude, lang Gul 104 cm 50 cm 40 / 18,5 cm 27879 

Støttepude/Siddepude 

Varenr. Produktnavn Farve på   

yderbetræk 

Indre 

længde    

Ydre 

længde & 

længde 

Højde HMI nr. Bredde 

900 Barnenakkepude, S Rød 62 cm 109 cm 4,5 cm 65001 33 cm 

910 Junior nakkepude,  

U-facon, L 

Blå 60 cm 114 cm 6 cm 65002 21 cm 

920 Junior nakkepude,  

U-facon, S 

Marine 54 cm 90 cm 4 cm 65003 15 cm 

Nakkepuder 

Ekstra betræk kan bestilles separat til alle puderne. 

Specifikationer 

910, 920 

Indre længde 

900 
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Trods høj brugerkomfort og maximal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter. 

Materiale 

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. 

 

VIGTIGT 

Undgå skarpe kanter og spidse 

genstande mod puderne. 


