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Produktguide Tumle hygien  
Positioneringskuddar för hygiensituation 

 
 

 

Produktinformation 
Fyllnadsmaterial: Polystyren Ytterhölje: Polyestertyg och polyester 
 
Skötselråd: Efter varje användning, spola igenom kudden noga. Dropptorka så fort som möjligt. Alternativ använd torkskåp max 
60°C. Vid behov kan kudden tvättas i maskin max 60°C. Tvättpåse ska användas. Vanligt förekommande tvättmedel för hushåll 
kan användas. Använd INTE sköljmedel. 
 
Temperaturer över 70°C skadar kuddens fyllning.

 

Modell Produktnamn Artikelnummer Mått cm Beskrivning 

 Hygienhalvmåne 3002-9601-000 Länd (A): 46 
Bredd (B): 22 

Litet, stabilt stöd längs bålen i hygienstol 
eller nackstöd på duschbrits. 
 

 
 

Nackflytkudde 3002-9911-000 Längd (A): 54 
Bredd (B): 38 
 

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

 

Bananflytkudde S 3002-9811-000 Längd (A): 85 
Bredd (B): 53 

Stöd under förlamad arm och i sidan av 

överkroppen. Underarmsstöd för båda 

armarna i knät. Utfyllnad bakom nacke och 

axlar. 
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. 

 

Bananflytkudde M 3002-9111-000 Längd (A): 104 
Bredd (B): 67 

 

Bananflytkudde L 3002-9101-000 Längd (A): 116 
Bredd (B): 78 

 

T-flytkudde S 
 

3002-9027-000 Längd (A): 60 
Bredd (B): 38 

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.  

T-flytkudde L 3002-9017-000 Längd (A): 81 
Bredd (B): 52 
 

 Supportflytkudde S 3002-9620-000 Längd (A): 63 
Bredd (B): 52 
 

Placera den platta mellandelen på kudden 
mellan rygg och ryggstöd för att få ett mjukt 
och stabilt bålstöd. 
När kudden placeras med den platta delen 
under låren ger den ett bra stöd för att 
förhindra att benen faller ut åt sidan. 

 

Supportflytkudde L 3002-9630-000 Längd (A): 83 
Bredd (B): 28 

 Tvättpåse S 3002-9802-000 Längd: 52 
Bredd: 38 

S passar för 3002-9601-000, 3002-9911-000 

& 3002-9027-000 i vanlig tvättmaskin. 

M passar för 3002-9811-000 och 3002-9017-

000 i vanlig tvättmaskin. 
L passar för 3002-9111-000 och 3002-9101-
000.  

Tvättpåse M 3002-9803-000 Längd: 66 
Bredd: 52 

Tvättpåse L 3002-9803-000 Längd: 74 
Bredd: 72 
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