TUMLE
kudden

Flexibel positionering
TUMLE kudden formar sig och ger stöd utan att fjädra. Valet av fyllnadsmaterial,
innerkudde och överdrag gör att TUMLE kudden hakar fast emot användaren och
underlaget. En traditionell kudde är i olika grad fjädrande, och ändrar storlek efter
belastning. Skiftar användaren läge ändrar sig också kudden och glider ur läge. Brukaren
blir störd och får inte den vila och avlastning som var avsikten. TUMLE kudden har ingen
av dessa nackdelar. Den anpassar sig efter både användaren och underlaget utan att
glida iväg.
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Produkinformation

Fyllnadsmaterial: polystyrenkulor
Innerkudde: polyuretanbelagd flamsäker polyester
Komfortöverdrag: 100 % bomull
Hygienöverdrag: polyuretanbelagd flamsäker polyester
EKO överdrag: PU belagd cellulosaväv
Kudden fuktas med vatten och torkas för hand med vanligt
rengöringsmedel. Påföljande avtorkning med sprit är möjlig.
Bomullsöverdrag och Hygienöverdrag maskintvättas upp till 95˚ och
torktumlas vid måttlig värme.
Tillse att andningsvägar hålls fria.
Undvik skarpa kanter.
TUMLE kudden är under ständig produktutveckling. Nya modeller och
utföranden tillkommer löpande. För detaljerad information om de olika
kuddarnas mått, utförande, användningsområde och artikelnummer
hänvisar vi till vår Produktguide.
Trots TUMLE kuddens höga tryckavlastande egenskaper är det ingen
antidecubitus produkt.
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TUMLE kudden passar både barn och vuxna.
Kuddar i olika form och storlek ger stor möjlighet
till positionering, avlastning och terapi. TUMLE
kuddar kan byggas samman till en fåtölj.I sittskal
eller i komfortstolar ökar TUMLE kudden stödet runt
skuldror, hals och nacke. Vid hemiplegi ger TUMLE
kudden stöd under hand, arm och fot. Som alternativ
till rullstolsbord formar TUMLE kudden ett stabilt
stöd för armar och händer. T-formade kuddar ersätter
fasta abduktionsstöd och andra arrangemang för att
positionera fötterna. Oroliga personer med demens
eller autism finner trygghet och välbefinnande
tillsammans med TUMLE kuddar.

