
Trekantkudde 

TUMLE kudden

T-kudden.  I sittande används den som abduktionsstöd. Placerad bakom 
underbenen, med stöd mot vadstöden på en rullstol, håller T-kudden 
isär knäna och styr benen till symmetrisk position. De mindre kuddarna 
fungerar bra även som stöd och avlastning av fötterna emot fotstödet på 
rullstolen. För personer med stort krambehov, t.ex vid demenssjukdomar, 
utnyttjas T-kuddens form till att armar och händer kan hållas ett stycke ut 
från bröstkorgen när kudden kramas. Vid ryggläge i säng placeras T-kud-
den under knävecken där den skapar avspänning och komfort samtidigt 
som abducerar och stödjer benen.  I magliggande bygger T-kudden, 
kombinerad med andra TUMLE-kuddar, en stabil och bekväm kilkudde för 
att sträcka ut kroppens framsida.

Omfamnaren är framtagen för att användas för Huntingtonsjuka i HS 
fåtöljen. Syftet är att möjliggöra stabil och avslappnad sittställning. Den 
kan även användas i en rullstol eller vanlig fåtölj. Omfamnaren läggs med 
den tunna mittdelen bakom skuldrorna och de tjockare delarna fram 
under armarna. Där hålls delarna samman av kardborre och bildar på så 
sätt en bra avlastning för armarna i knät. Samtidigt omfamnas använda-
ren på ett mjukt och trygghetsskapande sätt. Till Omfamnaren finns ett 
valbart tillbehör i form av ett band som knäpps runt HS-fåtöljens körbåge. 
Vid användning av omfamnaren i en rullstol avråder vi dock från att fixera 
Omfamnaren med bandet.
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Knubbkudden är en kilformad universalkudde med runda hörn. Den är 
dessutom formsydd så att den bildar en grop på två sidor vilket ger extra 
stöd och stadga åt t.ex. en hand, fot eller armbåge. Kudden ger ett stabilt 
stöd och används då ”höjd” behöver byggas upp under annan kudde. Den 
kan också vara utfyllnad mellan huvud och nackstödet på rullstolen eller 
som en abduktionskloss mellan knäna.

Sittkudden är en större kilformad och figursydd TUMLE-kudde. Lång 
sittkudde är mycket funktionell för grensle ridaställning.  Fyllningen i kud-
darna formas till ett stabilt sittstöd och bäckenets rotation kan påverkas 
aktivt. Sittkudden rymmer både barn och vuxen att sitta tillsammans 
vända emot eller efter varandra. Kort och lång sittkudde placerade på 
varandra är en utmärkt bas för ett stabilt sittande med fötterna i golvet. 
Vid sittande balansträning t.ex efter stroke fungerar den långa sittkudden 
vänd på högkant som en flexibel och stabil pall även vid en asymmetrisk 
sittställning. Sittkudden kan också användas som en formbar psoaskudde 
för avlastning och stöd vid vila på bädd eller gymnastikmatta. Barn och 
korta vuxna ligger stabilt på magen på den längre sittkudden. Där kan de 
räta ut ryggen och samtidigt placeras så att slem från luftvägarna lossar.

Viscoelastic dynan används endast som extra tryckavlastande dyna 
under stjärten/ryggen i TUMLE båten. Materialet är uppbyggt i två lager 
och är mycket tryckutjämnande.

TUMLE båten används för positionering av barn och vuxna med svår funk-
tionsnedsättning. Undersidan är klibbig för att inte glida emot underlaget. 
TUMLE båten finns i 3 storlekar. Den passar därför både barn och vuxna. 
Båtens form och uppbyggnad ger en trygg och ombonad känsla för bru-
karen. För att bygga en individuellt anpassad ligg-eller sittställning efter 
brukarens förutsättningar används båten oftast som bas för övriga kuddar 
i TUMLE sortimentet. TUMLE båten är basen för de kuddar som används i  
transportchassiet TUMLE vagnen.

Sittsäcken kan användas till att placera en brukare i sittande/halvsit-
tande/ liggande position. Den är mycket formbar med förmågan att ”låsa 
sig” i formen efter sin brukare. Det går därför att röra sig utan att formen 
förloras och brukaren glider iväg. Det är dock viktigt att säcken inte är för 
stor för en liten brukare. Med fördel kompletteras säckarna med övriga 
kuddar i TUMLE sortimentet. Den kan även ersätta en pilatesboll vid 
träning. Sittsäckarna är cirkelformade i sin bas.

produktnamn bomulls-
överdrag

mått cmmodell kudde 
utan 
över-
drag

hygien 
överdrag

kudde 
med 
bomulls
över-
drag

T-kudde XS

T-kudde S

T-kudde M

T-kudde L

T-kudde XL

Knubbkudde

Kort sittkudde

Lång sittkudde

Sittsäck barn

Sittsäck junior

Sittsäck vuxen

Omfamnare S

Omfamnare L

1042

1044

1046

1047

1048

1052

1053

1054

1064

1065

1066

1073

1074

TUMLE båten S

TUMLE båten M

TUMLE båten L

Viscoelastic 
dyna S
Viscoelastic 
dyna M
Viscoelastic 
dyna L

1080

1081

1082

1083

1084

1085

Band till 
Omfamnare S
Band till 
Omfamnare L

1075

1076

2017-2

2042

2044

2046

2047

2048

2052

2053

2054

2064

2065

2066

2073

2074

2080

2081

2082

2083

2084

2085

3042

3044

3046

3047

3048

3052

3053

3054

3064

3065

3066

3073

3074

3080

3081

3082

3083

3084

3085

5042

5044

5046

5047

5048

5052

5053

5054

5064

5065

5066

5073

5074

5080

5081

5082

5083

5084

5085

Höjd       24
Bredd     35

Höjd        33
Bredd     52

Höjd        33
Bredd      60

Höjd         51
Bredd      74

Höjd       55
Bredd     95

Längd     33
Bredd      22
Höjd    7/14
Längd     70
Bredd     50
Höjd 15/30

Längd  110
Bredd     60
Höjd 20/40

Diam      70
Höjd       50

Diam      90
Höjd       50

Diam    100
Höjd       50

Längd     75
Bredd     90

Längd     85
Bredd   100

Längd   115
Bredd      70
Ländd   135
Bredd      70
Längd  1 55
Bredd      70
Längd     50
Bredd      30
Längd     70
Bredd      30
Längd     90
Bredd     30

1036

1037

1038

1040

2036

2037

2038

2040

3038

3037

3036

3040 5040

5038

5037

5036
längd      40
höjd        12
längd      55
höjd        14
längd      66
höjd        18
längd     94
höjd       22

TUMLE trekantkudde finns i fyra storlekar och är en förhållandevis 
fast och stabil kudde. Den används till stabilisering i sidorna eller under 
knäveck, nacke, underarmar etc. Den marinblå kudden är så pass stor att 
den är lämplig längs kroppen för avlastat sidoläge eller som utfyllnad i 
säng när brukaren är i behov av avgränsning. Den kan också användas i 
fotänden av sängen för att motverka dropfot.

Omfamnare XS 1071 30712071 5071 Längd  65 
Bredd   70  



TUMLE kudden
Produktguide

Halskragen för junior och vuxen är formstyv och ger gott stöd åt 
huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för 
att passa tätt runt halsen. För bästa funktion är det viktigt att kudden 
får avlastning emot t.ex. ett högt ryggstöd i fåtölj eller rullstol. Kudden 
används också för att avlasta ben och fot vid liggande då den läggs runt 
benet eller fotleden. Nackkudden fungerar också som sittring och stöd 
för bäckenet vid sittande, eller som huvudkudde med avlastning för tryck 
mot örat.
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Fyrkantkudden är en all round kudde. Lång fyrkantkudde kan använ-
das som stöd från axeln längs hela sidan ned till höften vid sänglig-
gande. Alla fyrkantkuddar är lämpliga att stabilisera arm och ben, då 
kudden lagrar stabilt och ligger still genom att den formar sig maximalt 
efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantkudden fungerar som 
extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd på rull- eller arbetsstol. 
Liten fyrkantkudde fyller ut tomrum emot ryggstöd eller säng vid 
scolios. Stor fyrkantkudde fungerar som avlastning under armar och 
händer i sittande då den också formas till ett stöd för en bricka, bok 
eller tangentbord.

V-kudden är en lång rak kudde. Den kan vikas som ett stort V. De långa 
benen tillåter stor variation vid t.ex. liggande på magen då det går ut-
märkt att bygga ett stöd under armar och huvud samtidigt som kudden 
når höft och ben.

Halvmånekudden används främst som stöd under arm och hand, i 
svanken i både sittande och liggande ställning och som tryckavlastning 
mellan knän eller fötter. Liten halvmåne fyller utmärkt ut ett för stort 
nack- eller huvudstöd och kan placeras som ett smidigt stöd för bålen i 
rullstolen. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemiplegiarmstöd, 
men fungerar också bra som stöd bakom skuldror, hals och huvud för en 
brukare med kyfotisk  sittställning. Kalldrag runt axlar, hals och skuldror 
stoppas effektivt med stor halvmåne. Stor tjock halvmåne är en univer-
sell stödkudde som ersätter ett rullstolsbord som stöd för underarmar 
och bål. I liggande passar de flesta halvmånekuddar som stöd under 
nacke och skuldror eller som avlastning mellan underarmar och bål i 
sidoliggande.
Banankudden är en stor formbar TUMLE-kudde för stöd i säng, soffa 
och fåtölj. Den kan placeras bakom, framför eller runt den som har 
balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta 
i rullstolen. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryg-
gen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån 
mot bröst och mage i sidoliggande. Vid ryggläge ger banankudden stöd 
och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med 
stora möjligheter till individuell positionering.

produktnamn bomulls-
överdrag

mått cmmodell kudde 
utan 
över-
drag

hygien 
överdrag

kudde 
med 
bomulls 
över-
drag

Halskrage
junior

Halskrage
vuxen

Tunn barnnack-
kudde

Mellan 
barnnackkudde

Tjock barnnack-
kudde

Liten halvmåne

Stor halvmåne

Tjock halvmåne

Liten banan

Stor banan

V-kudde

Liten fyrkant

Stor fyrkant

Lång fyrkant

1002

1003

1004

1005

1006

1012

1013

1014

1022

1023

1024

1033

1034

1035

2002

2003

2004

2005

2006

2012

2013

2014

2022

3002

3003

3004

3005

3006

3012

3013

3014

3022

2023 3023

2024 3024

2033 3033

2034 3034

2035 3035

5002

5003

5004

5005

5006

5012

5013

5014

5022

5023

5024

5033

5034

5035

Diam      38
Hals           8

Diam      50
Hals        10

Längd     80
Hals     5-12

Längd    80
Hals        18

Längd  100
Hals        19

Längd    75
Bredd     22

Längd 110
Bredd    30

Längd 130
Bredd    40

Längd  160
Bredd    34

Längd 200
Bredd    34

Längd 320
Bredd    28
Diam     28

Längd    60
Bredd     30

Längd    70
Bredd     40

Längd  100
Bredd     40

Barnnackkuddar. Den tunna barnnackkudden är lätt att forma kring 
hals och nacke. Kudden är mycket tunn och så lång att ändarna räcker 
långt ned på bröstet. Den används också som stöd under armarna på 
små barn som sitter. Den tjocka barnnackkudden passar större barn och 
vuxna. Den ger gott stöd åt sidan då den fyller ut tomrum mellan nacke 
och huvudstöd effektivt. Kudden fungerar också bra som stöd under arm 
och hand vid sittande i rullstol. Den används även som stöd i ländryggen 
vid kraftig svankrygg.
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Kort fyrkant

Smal fyrkant

1031 2031 3031 5031

1030 2030 3030 5030

Längd    35
Bredd     22

Längd    40
Bredd     10       


