
För att uppnå en bra kroppsställning i en behand-
lingsstol behöver patienten sitta med avspänd och 
väl understödd kropp. Leder och muskler bör befinna 
sig i viloläge. Många personer med funktionshinder 
har problem med detta, exempelvis patienter med 
olika neurologiska sjukdomar, reumatiska besvär och 
psykiska tillstånd. För en spastisk person är det viktigt 
att påverka muskelspänningen genom att bryta ett 
sträckmönster. Detta kräver bland annat att skuldror-
na dras fram och att armarna hamnar i mjuk böjning 
framför kroppen. I höfterna behöver benen böjas 
rejält och föras isär för att kroppen skall uppnå en 
avlappnad position. För ett barn fyller TUMLE dentalkuddar ut behand-

lingsstolen så att den passar bättre i storlek.
Kuddarna är också mysiga att se på och vara i. För 
barn med rörelsehinder hjälper kuddarna till att 
hålla balansen och finna stöd. Anhörig eller assistent 
behöver inte sitta med barnet i knät. Behandlingen 
kan utföras tryggt i behandlingsstolen i stället för i en 
rullstol.
Ett set kuddar för barn består av en sittkudde, två 
kuddar för stöd under huvudet, omgärdaren, benav-
slapparen och ett fästband. Sittkudden, som ger stöd 
längs hela ryggen upp till skuldrorna, lyfter barnet 
i stolen till rätt höjd för behandling. Omgärdaren 
placeras under barnets nacke, skuldror och armar 
och kopplas samman över magen. Kuddarna håller 
om barnet som ett par armar. Beroende på barn och 
situation finns en liten ”halvmåne” eller en större 
”ostbåge”som olika stöd under huvud och i nacken. 
Benavslapparen med sin T-formade ovansida placeras 
under knävecken och emellan knäna. Kudden förs så 
långt upp att höftvinkeln böjs mot 90 grader.Under-
ben och fötter vilar mot den långa kudden.

Vuxentandvård

TUMLE dentalkuddar är en serie kuddar som utveck-
lats i samarbetet mellan URIFORM AB och Mun-H-
Center vid Odontologen i Götegborg. Kuddarna är 
utformade för att ge patienten stöd och trygghet. Det 

finns olika kuddar för stöd under huvud och nacke, 
under skuldror och armar, under knän, ben och fötter. 
Kuddarna används var för sig eller i kombination med 
varandra.
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Produktfakta
Fyllnadsmaterial: 
polystyrenkulor.
Kuddvar: 
polyuretanbelagd
polyester.
Överdrag: 
100% bomull.

Kudden fuktas med vatten och 
torkas för hand med vanligt 
rengöringsmedel.
Rengöring med sprit är möjlig. 

 CE deklaration
• TUMLE dentalkuddar består av ett vattentätt kuddvar med fyllning av 
 polystyrenkulor samt för vissa kuddar ett bomullsöverdrag som tillval.
• Fyllningen kan skada tvättmaskin eller torktumlare om kulor kommer fria.
• Vid behov torkas kudden med vanligt förekommande rengöringsmedel utan att  
 sänkas i vatten. Kemiska rengöringsmedel får ej användads. För desinfektion använd  
 sprit.
• Överdrag tvättas vid 60° med tvättmedel för kulörtvätt. Överdrag i olika färg tvättas  
 separat. Torktumla vid måttlig värme.
• Fyllningen av polystyrenkulor och kuddvaret i polyuretanbelagd blå eller vit polyes 
 ter är flamsäkra.
• Bomullsöverdrag i 100% bomull är inte flamsäkert.
• Undvik skarpa kanter och föremål emot kudden.
• Tillse att andningsvägarna inte blockeras av kudden.
• Trots hög komfort och maximal tryckfördelning är TUMLE dentalkuddar ingen 
 antidecubitus produkt.
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Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med framdragna snibbar vid öronen.

Benavslapparen för barn är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och 
under knävecken och fortsatt ned under låren. Benen vilar i en uppdragen böjd och utåtriktad 
ställning. Underben och fötter får också stöd.

Benavslapparen för vuxna är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna 
och under knäveckenoch fortsatt ned under låren. Benen vilar i en uppdragen böjd utåtförd 
ställning.

Omgärdaren för barn placeras under naken, skuldrorna och överarmar och löper sedan 
längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen. Underarmar och händer placeras 
bekvämt ovanpå kudden.

Omgärdaren för vuxna placeras under naken, skuldrorna och överarmar och löper sedan 
längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen. Underarmar och händer placeras 
bekvämt ovanpå kudden.

Huvudkudden placeras under huvudet vid liggande ställning på OP-bord.

Ostbågen är ett större alternativ till halvmånen. Placeras i nacken för den som behöver mer 
stöd i nacke och huvud.

Fyrkantkudden placeras under fötterna vid liggande på OP-bord.

Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde och en tunn ryggdyna. Barnet förflyttas 
framåt och uppåt i sitsen. Sittkudden ballanserar bäckenet och fördelar trycket från kroppen 
lika överv hela sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och fyller ut en eventuell snedställning 
eller annan osymetri och hela ryggen får jämt fördelat stöd.

Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i benavslapparen.

Underbenskudden för vuxna stöder vader och fötter utan att ge ”avstamp”.
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