
 
 
 
 

 

 

 

  

Tumle Dentalkuddar 

Positioneringskuddar för en behagligare tandvårdsupplevelse 

Tumle dentalkuddar är utvecklade genom ett samarbete med Mun-H-Center i 

Göteborg. 

Kuddarna är utformade för att ge patienten stöd och trygghet. 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer efterlever FN’s konventioner 

om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182. 

 

BROSCHYR 

• Tryckfördelande effekt. 

• Anti-bakteriellt förseglad yta på 

kudden. 

• Utmärkt för personer med 

smärtproblematik eller 

felställningar. 

• Underlättar för personer som har 

svårt för att slappna av. 

• Kudden kan desinficeras. 

• Tvättbart överdrag 
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Användning 

För att underlätta för patienten att få en bra 

upplevelse när de är hos tandläkare och tand-

hygienist är det viktigt att man sitter på ett bra 

och avslappnat sätt. 

Orsakerna till att man sitter dåligt kan till exempel 

bero på smärtproblematik eller felställningar i 

kroppen.  

Man kan också behöva lite extra hjälp för att 

slappna av om man är rädd för det som ska 

hända. 

För barn kan man med hjälp av TUMLE 

Dentalkuddar komma upp lite i stolen och sitta 

mer stabilt, vilket gör att det är lättare att slappna 

av. 

En förutsättning för att man ska kunna slappna av 

om man är lite oroligt för sitt besök på 

tandvården är att möjligheter ges för ett stabilt 

och avlastat sittande.  

När man använder TUMLE dental kan alla behov 

tillgodoses från en enkel kudde i nacken till flera 

kuddar som hjälper att stötta hela kroppen.  

Konstruktion 

Kuddarnas stabilitet gör att de stannar kvar där 

de placeras så att positioneringen av personen 

förblir stabil. 

Kuddarna är fyllda med små kulor. Det finns ett 

hygienöverdrag som man kan komplettera med 

kudden.  

Hygienöverdraget ångandas, är tvättbara och 

anti-bakteriellt behandlat. 

 

Lugnande effekt 

Utöver att öka tryckfördelningen kan kuddarna 

också användas för att minska spasticitet och ge 

taktil stimuliering.  

Taktil stimulering hjälper till exempel dementa i 

och med att det hjälper att avgränsa kroppen och 

har en lugnande effekt. 

 



 
 

 | 12-2020 Broschyr Tumle Dentalkuddar     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyllning Kulor av expanderat polystyren 

Tyg innerkudde Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt 

behandlat. 

Hygienöverdrag Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt 
behandlat. Brandhämmande. 

Ekoöverdrag PU-belagd cellulosatyg, Öko-tex certifierad 

Rengöring Överdrag är tvättbara och tål torktumling. Tumle Dentalkuddar klarar ej 

maskintvätt, men kan rengöras med ett milt rengöringsmedel eller desinficeras. 

Lagring Utsätt inte kudden för hög värme, långvarig och intensivt solljus eller annan strålning. 

Specifikationer 
 

 

 

 

Cobi Rehab hjälper gärna till med produktvisning. 

Kontakta oss på info@cobirehab.se eller 08-702 97 74. 

 

Rengöring och underhåll 

Daglig rengöring av kudde 

Torka av kuddarna med en ren och fuktig trasa 

med milt rengöringsmedel. Kudden ska vara helt 

torr innan den används igen eller lagras. 

Desinfektion och tvätt 

För att desinficera ytan på kudden använd en 

engångstrasa med etanol (t.ex. Wet Wipe 70 %) 

eller en klorprodukt 1000-1200 ppm (t.ex. Wet 

Wipe Chlorine Desinfection). 

Hygienöverdrag och Ekoöverdrag kan tvättas i 

60° C och torktumlas. 

Tumle dentalkuddar kan inte maskintvättas. 

Maskintvätt förstör fyllningen. När överdraget 

tvättas ska blixtlåsen stängas för att förhindra att 

blixtlåset skadas.  
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