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I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order.  

Vid beställning av kuddar ingår bomullsöverdrag.  

Vid frågor kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090–785 93 65. 

Produkt Namn 
HMV- 
art.nr. 

Överdrag 
bomull 

Överdrag 
hygien 

Mått i cm 

 
 
 

Halskrage junior 19499 
 

35175 38102 Diam. 38  
Hals 8 

Halskrage vuxen 37936 38099 38103 Diam. 50  
Hals 10 

 

Tunn barn 
nackkudde  

19003 41443 41444 Längd 80  
Hals 5-12 

Mellan barn 
nackkudde 

37795 37793 41445 Längd 80  
Hals 18 

Tjock barnnack 
kudde 

18965 14751 41446 Längd 100  
Hals 19 

 

 

Stor halvmåne 21488 37794 41448 Längd 110  
Bredd 30 

Tjock 
halvmåne 

16560 35176 41449 Längd 130  
Bredd 40 

 

Liten banan 32080 32155 41452 Längd 160  
Bredd 34 

Stor banan 35608 32167 38526 Längd 200  
Bredd 34 

V-kudde 16527 45134 45133 Längd 320 

Diam  28 

 

 

 

Liten fyrkant 17872 38100 38104 Längd 60 
Bredd 30 

Stor fyrkant 37937 38101 38105 Längd 70 
Bredd 40 

Lång fyrkant 39927 39925 39926 Längd 100 
Bredd 40 

Smal fyrkant 45138 45136 45135 Längd 40 

Bredd 18 

Kort fyrkant  45137 45140 45139 Längd 35 

Bredd 22 

 
 

 

T-kudde XS 16554 41450 41453 Höjd 24 
Bredd 35 

T-kudde S 34821 35174 41454 Höjd 33 
Bredd 52 

T-kudde M 16549 33235 41455 Höjd 33 
Bredd 60 

T-kudde L 22682 32156 
 

41456 Höjd 51 
Bredd 74 

T-kudde XL 41458 41451 41457 Höjd 55 
Bredd 95 
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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. 

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. 

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 universell 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 ryggen, 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.. 

Fyrkantkudden är en all round kudde. Lång fyrkantkudde kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ned till höften 

vid sängliggande. 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. 

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-kudden 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 

 

 


