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Modell Produktnamn 

 

Kudde utan 

överdrag 

 

Bomulls- 

överdrag 

Hygien- 

överdrag 

Kudde med 

bomulls-

överdrag 

Mått cm 

Beskrivning 

 

 

Halskrage 

Junior 
0305-321-000 0305-321-020 0305-321-010 0305-321-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 
36 

37 

Halskragen för junior och vuxen ger 

gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. 

Öppningen är smal och halsvidden snäv 

för att passa tätt runt halsen. Kan även 

användas som kudde för att stabilisera 

huvudet i ryggliggande eller som 

avlastning för öra. 

 

 

Halskrage 

Vuxen 
0305-311-000 0305-311-020 0305-311-010 0305-311-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 
47 

48 

 

 

Tunn barn- 

nackkudde 
0305-901-000 0305-901-020 0305-901-010 0305-901-120  Längd (A)  

 Bredd (B) 

 
41 

32 

Barnnackkuddar: Tunn barnnackkudde 

är lätt att forma kring hals och nacke. 

Kudden är tunn och så lång att ändarna 

räcker ner på bröstet. Tjock och Mellan 

barnnackkudde passar större barn och 

vuxna. Den ger gott stöd åt sidan och då 

den fyller ut tomrum mellan nacke och 

huvudstöd. Barnnackkuddarna kan också 

användas som stöd under armarna på 

små barn som sitter. 

 

 

Mellan barn- 

nackkudde 
0305-921-000 0305-921-020 0305-921-010 0305-921-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

 
40 

31 

 

 

Tjock barn- 

nackkudde 
0305-911-000 0305-911-020 0305-911-010 0305-911-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

55 
38 

 

 

 

Liten 

halvmåne 
0305-301-000 0305-301-020 0305-301-010 0305-301-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

46 

22 

Liten halvmåne fungerar mycket bra 

som ett stabilt bålstöd. Universell kudde 

som fyller ut där lite extra stöd behövs. 

 

 

Stor 

halvmåne 
0305-801-000 0305-801-020 0305-801-010 0305-801-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

74 

44 

Halvmånekudden används främst som 

stöd under arm och hand. Stor halvmåne 

är ett utmärkt alternativ till 

hemiplegiarmstöd med ett stabilt bålstöd. 

Fungerar också bra som stöd bakom 

skuldror och nacke för en användare med 

kyfos. Tjock halvmåne kan ersätta ett 

rullstolsbord och ger ett flexibelt och stabilt 

stöd för bål och underarmar. 

 

 

Tjock 

halvmåne 
0305-811-000 0305-811-020 0305-811-010 0305-811-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

85 

53 

 

Liten banan 0305-111-000 0305-111-020 0305-111-010 0305-111-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

104 

68 

Banankudden är en stor formbar kudde 

för stöd i liggande och sittande. Vid 

liggande på sidan ger banankudden stöd 

längs hela ryggen, runt stussen och ut 

mellan benen. Den kan även ge stöd 

framifrån mot bröst och mage i 

sidoliggande. Vid ryggläge ger 

banankudden stöd och avlastning runt 

bäckenet eller under skuldror och huvud 

med stora möjligheter till individuell 

positionering. 

 

 

Stor banan 0305-101-000 0305-101-020 0305-101-010 0305-101-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

116 

78 

 
V-kudde 0305-151-000 0305-151-020 0305-151-010 0305-151-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

315 

26 

V-kudden är en lång rak kudde som 

kan formas utefter behov. Den långa 

kudden tillåter stor variation vid till 

exempel liggande på rygg då den kan 

formas runt hela kroppen. 

 

 
Smal fyrkant 0305-761-000 0305-761-020 0305-761-010 0305-761-120  Längd (A) 

 Bredd (B)  

40 

18 

Fyrkantskudden är en allroundkudde. 

Lång fyrkant kan användas som stöd från 

axeln längs hela sidan ner till höften vid 

liggande. Alla fyrkantskuddar är lämpliga 

att stabilisera arm och/eller ben då kudden 

ger ett stabilt stöd genom att den formar 

sig efter kroppen och underlaget. Den lilla 

fyrkantskudden fungerar som ett extra 

stöd/polstring till ett befintligt armstöd. De 

mindre fyrkantskuddarna kan fylla ut 

tomrum mot ryggstöd eller säng vid 

scolios. Stor fyrkantskudde är ett bra 

underbensstöd i liggande som ger en jämn 

avlastning när man behöver böja i knäna 

vid liggande på rygg, eller mellan benen 

vid liggande på sidan. 

Fyrkantskuddarna fungerar också bra för 

att underlätta andning för en person genom 

att alternera hur kuddarna ligger längs 

ryggen när man ligger på rygg. 

 

 
Kort fyrkant 0305-731-000 0305-731-020 0305-731-010 0305-731-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

35 

22 

 

 

Liten fyrkant 0305-701-000 0305-701-020 0305-701-101 0305-701-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

60 

30 

 

 

Stor fyrkant 0305-711-000 0305-711-020 0305-711-010 0305-711-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

70 

40 

 

 

Lång fyrkant 0305-721-000 

 

 

0305-721-020 0305-721-010 0305-721-120  Längd (A) 

 Bredd (B)  

105 

36 
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T-kudde XS 0305-6041-000 0305-6041-020 0305-6041-010 0305-6041-120  Längd (A)  35 T-kudden kan användas som ab- och 

adduktionsstöd i sittande och i liggande. 

Det går väldigt bra att använda T-kudden 

på fotstödet på rullstolen för att avlasta och 

styra felställda fötter, eller som avlastning 

på utsida ben vid tryck från rullstol. Genom 

att tömma ”foten” på kudden kan man 

använda den som ett ensidigt stöd för ben 

genom att föra in den tömda delen under 

vad eller knäveck. Detta förhindrar att ett 

ben faller åt sidan i rullstol eller i liggande. 

Personer som är väldigt spända med 

armarna över bröstet kan lättare slappna 

av genom att krama T-kudden. 

 
    

 Bredd (B) 25 

 

 

T-kudde S 0305-6031-000 0305-6031-020 0305-6031-010 0305-6031-120  Längd (A) 56 

 
    

 Bredd (B) 35 

 

 

T-kudde M 0305-6021-000 0305-6021-020 0305-6021-010 0305-6021-120  Längd (A) 63 

 
    

 Bredd (B) 37 

 

 

T-kudde L 0305-6011-000 0305-6011-020 0305-6011-010 0305-6011-120  Längd (A) 81 

 
    

 Bredd (B) 52 

 

T-kudde XL 0305-6001-000 0305-6001-020 0305-6001-010 0305-6001-120  Längd (A) 93 

 
    

 Bredd (B) 51 

 

 
Knubbkudde  0305-511-000 0305-511-020 0305-511-010 0305-511-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

35 
24 

Knubbkudden är en kilformad universal-
kudde med runda hörn. Används gärna för att 
bygga höjd eller mellan knäna. 

 

 Kort sittkudde 0305-401-000 0305-401-020 0305-401-010 0305-401-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

68 

50 Sittkudden är en större kilformad kudde. 
Sittkudden kan användas för att träna 
balansen både för vuxna och barn. Den går 
även att använda som en formbar 
psoaskudde. Sittkudden går bra att forma till 
en fåtölj för de mindre barnen och för större 
barn blir det ett stabilt magläge där de kan 
räta ut ryggen samt underlätta andning. 

 

     
  

 

 

 

Lång sittkudde 0305-421-000 0305-421-020 0305-421-010 0305-421-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

104 

50 

 Sittsäck barn 0317-3201-000 0317-3201-020 0317-3201-010 0317-3201-120  Bredd (B) 50 Sittsäcken kan användas till att placera en 

användare i sittande/halvsittande/ liggande 

position. Den är mycket formbar med 

förmågan att ”låsa sig” i formen efter 
användaren. Det går därför att röra sig 
utan att formen förloras och användaren 
glider. Det är dock viktigt att sittsäcken inte 
är för stor för användaren. Man kan med 
fördel använda andra Tumlekuddar för att 
ytterlige positionera efter användarens 
behov. 

 
    

 Bredd (B) 48 

 

 

Sittsäck junior 0317-4201-000 0317-4201-020 0317-4201-010 0317-4201-120  Längd (A) 89 

     
 Bredd (B) 51 

 

 

Sittsäck vuxen 0317-5201-000 0317-5201-020 0317-5201-010 0317-5201-120  Längd (A) 110 

     
 Bredd (B) 55 

 

Omfamnare XS 0305-6441-000 0305-6441-020 0305-6441-010 0305-6441-120  Längd (A) 73 Omfamnaren fungerar bra till personer 

som behöver en omfamnande ”lugn-och 

ro känsla”. Placeras under nacke, 

skuldror och armar och löper längs 

kroppens sidor för att till sist läggas upp 

över magen där den håller ihop med 

kardborreband. Den ger väldigt gott stöd i 

sidan både vid sittande i fåtölj, rullstol och 

säng. 

 

     
 Bredd (B) 73 

 

Omfamnare S 0305-6421-000 0305-6421-020 0305-6421-010 0305-6421-120  Längd (A) 83 

     
 Bredd (B) 80 

 

Omfamnare L 0305-6401-000 0305-6401-020 0305-6401-010 0305-6401-120  Längd (A) 85 

     
 Bredd (B) 98 

 Trekantskudde  
S 

0305-221-000 0305-221-020 0305-221-010 0305-221-120  Längd (A) 

 Bredd B)  

39 

12 

Trekantskudden är en förhållandevis fast 

kudde. Den används för att stabilisera i 

sidorna eller i knävecken. Den kan 

användas bakom ryggen i sidoliggande. 

Man kan även använda den som ett stöd 

för droppfot i liggande. 

 

 
Trekantskudde 

M/S 
0305-231-000 0305-231-020 0305-231-010 0305-231-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

54 

16 

 
Trekantskudde  

M 
0305-211-000 0305-211-020 0305-211-010 0305-211-120  Längd (A) 

 Bredd (B) 

65 

20 

 

Trekantskudde  
L 

0305-201-000 0305-201-020 0305-201-010 0305-201-120  Längd (A) 

 Bredd (B)  

91 

24 

     
   

     För fler mått se ”Kompletterande mått Tumlekudden” på vår hemsida. 
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