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Att duscha i en hygienstol eller duschbrits innebär många gånger en otrygg situation för både
användare och den som hjälper till. När man använder TUMLE hygienkuddar kan man skapa
trygghet och säkerhet genom att minska risken för att användaren glider och de får en mjuk och
behaglig kudde som inte bara stödjer utan också gör situationen mindre utlämnad.
TUMLE hygienkudde är framtagen för att användas i våta miljöer. Se nästa sida för mer information om hur du kan använda TUMLE hygienkudde. Om ni önskar mer information om TUMLE får
ni gärna kontakta URIFORM. Vi är också behjälpliga med utprovningar med TUMLEs alla olika
kuddar.
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Produktguide

TUMLE hygienkuddar

modell

produktnamn cm

cm

art nr

2016

Beskrivning och förslag på användning
Litet, stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbrits.

Liten halvmåne

21

47

Nackflytkudde

37

56

9602

Kompletterar befintligt huvudstöd i hygienstol eller på duschbrits. Stabiliserar och
centrerar huvud/nacke.

Bananflytkudde S

50

90

9603

Stöd under förlamad arm och i sidan av överkroppen. Underarmsstöd för båda armarna i
knät. Utfyllnad bakom nacke och axlar.

Bananflytkudde M

62

110

9604

Bananflytkudde L

76

125

9605

Banankudde M och L stödjer hela kroppen både i hygienstol och duschbrits. Fungerar som
utfyllnad för att stabilisera kring en smal person. Placeras bakom nacken och stödjer
överkroppen på varje sida instoppad innanför armstöden. Alternativt kan den placeras
från nacken och ner under ena armen framför personen. Stödjer längs med kroppen för
att få ett säkert magliggande i duschbrits vid tvätt av ryggen.

T-flytkudde S

38

60

9703

T-flytkudde L

50

78

9704

Tvättpåse S

38

52

Tvättpåse M

52

66

9803

Tvättpåse L

74

72

9804

9601

9802

T-kuddar separerar/centrerar och stabiliserar ben och fötter både i hygienstol och på
duschbrits. Ger stöd för felställda fötter och fyller ut om man inte når ned ordentligt.

S passar för 9601, 9602,9703 i vanlig tvättmaskin.
M passar för 9603, 9704 i vanlig tvättmaskin.
L passar för 9604, 9605. OBS endast i industritvätt maskin.

Produktinformation

Skötelråd: Efter varje användning, spola igenom kudden noga. Dropptorka så fort som möjligt.
Alternativt använd torkskåp max 600 C.
Vid behov kan kudden tvättas i maskin max 600 C. Tvättpåse skall användas.
Tvätt i tvättpåse max 600 C med vanligt förekommande tvättmedel för hushållet. Använd inte
sköljmedel.
Temperatur över 710 C skadar kuddens fyllning.
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Fyllnadsmaterial: polystyrenkulor
Ytterhölje: polyestertyg och polyesternät

