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Gør det til en komfortabel oplevelse at gå til tandlægen 

Uanset om der er tale om et helt almindeligt tandlægetjek eller 

en længerevarende behandling, er det vigtigt at ligge godt og 

komfortabelt i tandlægestolen. Når vi ligger behageligt, kan vi 

bedre slappe af både fysisk og psykisk. 

Vores patienter kommer med mange behov og udfordringer. 

Med LASAL Dentalpuder kan vi skabe et komfortabelt leje, der 

passer til patienten. 

Nogle patienter har brug for ekstra støtte selv til et kortvarigt ophold i tandlægestolen. 

LASAL Dentalpuder er udviklet til dette formål. Alle puder er lette at forme og kan nemt tilpasses patient og stol. 

I serien findes puder, der støtter hoved, nakke, arme, ryg, lænd og ben. Kombinationsmulighederne er mange og 

kan tilpasses børn såvel som voksne.  

 LASAL Dentalpuder er udviklet i samarbejde med Mun-H Center i Odontologi i Göteborg, Sverige, og vores 

svenske forhandler.  

Eksempel: En spastisk person kan støttes i en stilling, hvor spastisiteten og ufrivillige bevægelser minimeres. 

Det kan have en afgørende betydning for patienten, at der etableres en komfortabel og støttende liggestilling 
under opholdet i tandlægestolen. 
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Puder til støtte af hovedet 
I serien findes 5 varianter til støtte af enten hovedet, nakken eller begge dele. Der kan være tale om korrigering, 

støtte eller ekstra fylde og med det formål at placere hovedet i den mest komfortable stilling i forhold til 

behandlingen. 

U-formet nakkepude 

Symmetrisk og asymmetrisk hovedstøttepude 

Nakkepuf 
En fast pude, der placeres under nakken og giver støtte fra siderne. 

En formbar pude, der placeres under nakken og giver støtte og omkranser. 

En fyldig pude som fås i 2 versioner.  
Symmetrisk pude placeres under hovedet til at løfte og støtte hovedet i en ønsket stilling. 
Asymmetrisk pude placeres ligeledes under hovedet, løfter og støtter ift. korrigering af hovedkontrol 

Halvmåneformet nakkepude 
En lille formbar pude, som bruges hvor der kun er brug for minimal støtte eller løft. Kan også kombineres med 
andre hoved-/nakkepuder.  
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Favner til voksen og barn 

Puder til støtte af armene 

En formbar pude, der placeres med det smalleste stykke bag nakke/skuldre og pudens ”arme” omkranser bruger 

bag om skuldrene, ned langs armene og lukkes foran. 

Puden omkranser overkroppen og giver en tryg fornemmelse. Samtidig sørger favneren for at brugeren kan slappe 

af i begge arme fra nakke til fingerspidser uden at armene falder ud til siden. 

Eksempel: En person, der generelt er utryg ved besøget hos tandlægen, kan have megen gavn af favneren, der trygt 
og beskyttende omfavner overkroppen. 

Puder til støtte af benene 

Benafslapperen  -  voksen og barn 
En formbar pude udformet som et T. Placeres under underben og fødder og T’et placeres mellem knæene. Ved at 
trække puden længere op mod patienten, minimeres hofte og benvinkel og derved mindskes spændinger og evt. 
lændesmerter. Ligeså er det muligt ved hjælp af puden at korrigere evt. skævheder af ben og hofteregion. 

Benafslapperens aftagelige betræk er forberedt til en montagerem, der sikrer at puden ikke glider ned af stolen.   
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Underbenspude 

Puder til støtte af benene 

Anvendes sammen med benafslapper, voksen.  
Placeres ovenpå benafslapperen og stabiliserer underben, ankler og fødder  og hindrer at disse glider udad. 

Firkantpude 
Placeres under knæhaser eller anvendes sammen med benafslapper og underbenspude som ekstra støtte af 
fødderne. Kan også anvendes til ben kombineret med benafslapperen. 

Sædepude 
Giver en stabil positionering af barnet siddende/liggende i tandlægestolen. Hvor tandlægestolen kan føles for stor til 
det mindre barn, kan puden hjælpe til at stabilisere sæde og ryg og udligne eventuelle skævheder og asymmetrier. 

Eksempel: Den ældre dame med 
lændesmerter kan tilbydes ekstra støtte 
under benene således lænden får kontakt 
med underlaget og på den måde får en 
bedre komfort. 
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Inderbetræk: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil. 
Montagerem: 100% polyester 

Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).  
Aftagelige betræk: Hygiejnebetræk i PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil. 

 ØKO-betræk i hudvenlig singlejersey (Lenzing/Tencel) med polyurethan belagt bagside. 

Materiale 

Rengøring og vedligeholdelse 

Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse 
opløsningsmidler kan opløse polystyrenkuglerne. Maskinvask frarådes, da EPS-perlerne smelter ved 
temperaturer over 70° C. Puderne aftørres i med vand tilsat alm. rengøringsmidler eller sprittes af.   
Hygiejnebetrækket kan maskinvaskes ved 95° C og tørres i tørretumbler.  

ØKO-betrækket kan kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme.  

Det anbefales at vaske og tørre begge slags betræk med andre ikke belagte tekstiler. 

Remmen på Benafslapperen fjernes inden vask. 

Bortskaffelse  

Puder og betræk bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 

VIGTIGT 
Undgå skarpe kanter og spidse 

genstande mod puderne. 

Valg af betræk 

Til arbejdsfeltet omkring hoved og overkrop kan puderne anvendes uden betræk, men for at forlænge 
deres levetid anbefaler vi at anvende dem med det aftagelige betræk i PU-belagt polyester. Betrækket er 
glat og nemt at aftørre. Det tåler desuden vask ved høje varmegrader (se ovenfor). 

Til puderne til sæde, ben og fødder kan der vælges mellem polyesterbetrækket eller et ØKO-betræk i 
hudvenlig singlejersey, som er absorberende og ikke så glat. Bruges hvor der ikke er behov for afspritning 
(vaskes som ovenfor anført). 
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707201  -  asymmetrisk pude 

707204  -  hygiejnebetræk 

13 cm 

5,5 cm 

35 cm 

24 cm 

3,5 cm 

22 cm 

46,5 cm 

707301 -  pude 

707304  -  hygiejnebetræk 

81 cm 

91 cm 

127 cm 

707401  -  pude (voksen) 

707404   -  hygiejnebetræk 

60 cm 

100 cm 

81 cm 

20 cm 

707621-24  -  pude med hygiejnebetræk (barn) 

707621-29  -  pude med singlejerseybetræk 

707624  -  hygiejnebetræk 

707629  -  singlejerseybetræk 

59 cm 

79 cm 

93 cm 

707421  -  pude (barn) 

707424  -  hygiejnebetræk 

80 cm 

83 cm 

61 cm 

30 cm 

707601-04  -  pude med hygiejnebetræk (voksen) 

707601-09  -  pude med singlejerseybetræk 

707604  -  hygiejnebetræk 

707609  -  singlejerseybetræk 

39 cm 
50 cm 

15 cm 

49 cm 

707821-04  -  pude med hygiejnebetræk 

707821-09  -  pude med singlejerseybetræk 

707824  -  hygiejnebetræk 

707829  -  singlejerseybetræk 

58 cm 

79 cm 

10 cm 

707701-04  -  pude med hygiejnebetræk 

707701-09  -  pude med singlejerseybetræk 

707704  -  hygiejnebetræk 

707709  -  singlejerseybetræk 

8 cm 

72 cm 42 cm 

707501-04  -  pude med hygiejnebetræk 

707501-09  -  pude med singlejerseybetræk 

707504  -  hygiejnebetræk 

707509  -  singlejerseybetræk 

21 cm 
113 cm 

57 cm 

707101  -  pude 

707104  -  hygiejnebetræk 

707001  -  pude 

707004  -  hygiejnebetræk 

Længde 36 cm 

Bredde 6,5 cm 

Højde 10 cm 

707211  -  symmetrisk pude 

707214  -  hygiejnebetræk 

Længde 35 cm 

Bredde 24 cm 

Højde  13 cm 


