
 
 
 
 

 

 

 

  

Tumlekudden 

Lösningen på positionering 

Tumlekudden är utvecklad för positionering av personer inom 

oråden som demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ vård.  

Poistioneringskuddarna används till exempel på omsorgsboenden, 

sjukhus, hospise och i hemmet. 

 

 

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 tyg i 

kudden. 

• Många positoneringsmöjligheter i 

varje kudde 

• Tvättbara överdrag. 

• Ger taktil och proprioceptiv 

stimulering. 

• Fler än 25 olika kuddar. 
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Användning 

Tumlekudden används av barn och vuxna som 

stöd och avlastnint i liggande eller sittande 

ställning i till eksempel säng, rullstol, soffa eller på 

golvet. 

Kuddarna är anpassningsbara och formar sig 

utefter kroppen. Kuddarna reflekterar personens 

kroppsvärme, vilket verkar stimulerande på 

muskler och cirkulation. 

Kuddarnas täta kontakt mot kroppen ger en 

känsla av ro och trygghet. Det är enkelt att ändra 

kuddens form även när den används. 

Observera att Tumlekudden inte är en 

dokumenterad antidecubitusprodukt trots den 

höga komforten och tryckfördelningen. 

Konstruktion 

Tumlekudden finns i många olika modeller och 

storlekar. Kombinationen av de små 

polystyrenkulorna i en stabil innerkudde och 

bomullsöverdraget gör att kudden formar sig 

utefter personen och underlaget och stannar kvar 

där den är placerad. 

Det finns två överdrat. Ett bomullsöverdrag i olika 

färger för att underlätta för användare att minnas 

var kuddarna ska ligga och ett enfärgat 

hygienövderag. 

Bomullsöverdraget andas, kan maskintvättas och 

är anti-bakteriellt behandlat. Hygienöverdraget 

kan maskintvättas och är mögel- och 

svampresistent. 

 

Lugnande effekt 

Utöver att öka tryckfördelningen kan kuddarna 

också användas för att minska spasticitet och ge 

taktil stimulering.  

Taktil stimulering kan vara behjälplig för till 

exempel personer med demens genom att det 

hjälper till att avgränsa kroppen och har en 

lugnande effekt. 

Stor banankudde längs magen och mellan låren.  

Stor fyrkantskudde mellan underbenen. 

Liten banankudde bakom ryggen och under armen. 

Stor banankudde bakom ryggen och mellan låren. 

Stor fyrkantskudde mellan underbenen. 

Tjock halvmåne i knät och under armarna.  

Stor halvmåne mellan nacke och nackstöd.  

T-kudde M i knävecken. 

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). 

Bomullsöverdraget maskintvättas på 60° C och 

kan torktumlas. Det kan krympa upp till 5% och 

kan blekas med tiden. Hygienöverdraget 

maskintvättas på 95° C och torktumlas. 

Tumlekudden kan inte maskintvättas. Maskintvätt 

skadar fyllningen i kudden.  
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Fyllning Kulor av expanderad polystyren. Brandhämmande. 

Innerkudde PU-belagt brandhämmande polyestertextil. Mögel- och svamperesistent. 

Bomullsöverdrag 100% Öko-Tex perlebomull. Anti-bakteriellt behandlat. Ej brandhämmat. 

Hygienöverdrag PU-belagt brandhämmande polyestertextil. Mögel- och svamperesistent. 

Rengöring av 

innerkudde 

Kudden klarar ej maskintvätt. Rengöres med ett milt rengöringsmedel  

eller  desinficeras. 

Tvätt av överdrag Bomullsöverdraget tvättas på 60° C och kan torktumlas.  
Det krymper cirka 5% och kan blekna med tiden. 

Hygienöverdrag tvättas på 95° C och kan torktumlas.  

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

ISO-klassifikation 09 07 06 - 02 

Förväntad livslängd 2 år 

Grundläggande UDI-DI 5740000100014N5 

Cobi Rehab hjälper gärna till med utprovningar. 

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

 

Specifikationer 

Beställning av Tumlekudden och överdrag  
 

I Produktguiden finns det en översikt över alla tumlekudden och artikelnummer. Arkitelnummer som 

slutar på -000 gäller innerkudde. Artikelnummer som slutar med -010 gäller hygienöverdrag och 

artikelnummer som slutar på -020 gäller bomullsöverdrag. Vill man beställa kudden med 

bomullsöverdrag slutar det artikelnumret med -120.  

Se exempel på beställning: 

Stor fyrkantskudde utan överdrag, Artikelnummer 0305-721-000 

Hygienöverdrag till Stor fyrkant, Artikelnummer 0305-721-010 

Bomullsöverdrag till Storfyrkant, Artikelnummer 0305-721-020 

Stor fyrkant med bomullsöverdrag, Artikelnummer 0305-721-120 

 

Ring in din beställning på 08-720 97 74 eller skicka en e-post till info@coirehab.se. 

mailto:info@cobirehab.se

