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Tumle Dentalkuddar 
 
 
 

 

Produktinformation 
 
Fyllning: polystyrenkulor 
Ytterhölje: polyuretanbelagd polyester    
Hygienöverdrag: polyuretanbelagd polyester. Hygienöverdrag kan beställas till samtliga modeller.                                                                                                                                                                                                          
EKO överdrag: stickad jersey i cellulosafiber med mjuk sammetslik utsida medan insidan är polyuretanbelagd.                                                                                                                             
 
Rengöring: Kudden torkas av för hand med vanligt rengöringsmedel. Därefter avtorkning med sprit.  
Hygienöverdrag tvättas i maskin i upptill 95 grader. Använd ej sköljmedel.  
Ekoöverdrag tvättas i maskin i 60 grader. Använd ej sköljmedel  

  

 Benämning Kudde Kudde med 
hygien-
överdrag 

Kudde med 
ekoöverdrag 

Hygien- 
överdrag 

Eko- 
överdrag 

Användning 

 
Nackpuff 0319-7001-000   0319-7001-010  Nackkudden placeras i nacken vid sittande i 

behandlingsstol. 

 
Ostbåge 0319-7101-000 

 
  0319-7101-010  Placeras i nacken för den som behöver mer stöd i 

nacke och huvud. 

 

Huvudstöd 
asymmetrisk 

0319-7201-000   0319-7201-010  Huvudkudden asymmetrisk placeras under 
huvudet sittande i behandlingsstol. 

 

Huvudstöd 
symmetrisk 

0319-7211-000 
 

  0319-7211-010  Huvudkudden symmetrisk placeras under huvudet 
sittande i behandlingsstol. 

 
Halvmåne 0319-7301-000   0319-7301-010  Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med 

framdragna snibbar vid öronen. 

 

Omgärdare 
vuxen 

0319-7401-000   0319-7401-010  Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, 
skuldrorna och överarmar och löper sedan längs 
kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, 
där den håll ihop med kardborreband. Underarmar 
och händer placeras bekvämt ovanpå kudden. 

 

Omgärdare 
barn 

0319-7421-000   0319-7421-010  Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, 
skuldrorna och överarmar och löper sedan längs 
kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, 
där den håll ihop med kardborreband. Underarmar 
och händer placeras bekvämt ovanpå kudden. 

 
Fyrkantskudde 0319-7501-000 0319-7501-110 0319-7501-115 0319-7501-010 0319-7501-015 Fyrkantskudden placeras under benen gör att ge 

avlastning, underlättar för personer som har svårt 
att räta ut benen eller är känsliga för tryck. 

 

Benavslappare 
vuxen 

0319-7601-000 0319-7601-110 0319-7601-115 0319-7601-010 0319-7601-015 Benavslapparen för vuxna är i sin övre del formad 
som ett T som placeras mellan knäna och under 
knävecken och fortsatt ned under låren. Följer 
personens individuella kroppsställning och avlastar 
så att det är lättare att slappna av. Kan kombineras 
med Underbenskudde. 

 

Benavslappare 
barn 

0319-7621-000 0319-7621-110 0319-7621-115 0319-7621-010 0319-7621-015 Benavslapparen för barn är i sin övre del formad 
som ett T som placeras mellan knäna och under 
knävecken och fortsatt ned under låren. Följer 
personens individuella kroppsställning och avlastar 
så att det är lättare att slappna av. 

 

Fästband till 
benavslappare 
vuxen & barn 

0319-7606-000     Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i 
benavslapparen. 

 

Underbens-
kudde vuxen 

0319-7701-000 0319-7701-110 0319-7701-115 
 

0319-7701-010 0319-7701-015 Underbenskudden kan kombineras med 
Benavslappare för vuxna. Den ger en ökad 
möjlighet till individuell support. 

 

 

 
 

Sittkudde 
barn 

0319-7821-000 0319-7821-110 0319-7821-115 0319-7821-010 0319-7821-015 Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde 
och en tunn ryggdyna. Barnet förflyttas framåt och 
uppåt i sitsen. Sittkudden balanserar bäckenet och 
fördelar trycket från kroppen lika över hela 
sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och fyller ut 
en eventuell snedställning eller annan asymmetri 
och hela ryggen får jämt fördelat stöd. 
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