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Favneren støtter, stabiliserer og giver brugeren 

en god fornemmelse af tryghed  

– som at blive omfavnet.  
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LASAL FAVNER 
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Favneren  

Man skal forestille sig to store og bløde arme, 

som omfavner én bagfra.  

Puden placeres med det smalleste stykke bag 

nakke/skuldre og pudens ”arme” omkranser 

brugeren rundt om skuldrene, ned langs armene 

og lukkes foran. I siddende og liggende stilling 

sørger favneren for, at brugeren kan slappe af i 

begge arme fra nakke til fingerspidser uden at 

armene falder ud til siden. Den behagelige 

fornemmelse, som man får i en omfavnelse, gør, 

at brugeren kan slappe af og føle sig tryg.  

Favneren kan anvendes i kørestol, lænestol eller 

siddende i plejeseng med eleveret hovedende. 

Der er monteret et bælte, som kan anvendes til 

at fastspænde favneren til stolens ryg, og derved 

forhindre at puden glider ned hver gang 

personen bevæger sig. 

Favneren findes i tre størrelser. 
Favneren er forsynet med et bælte, der 

gør det muligt at fastspænde den til 

ryggen af en stol eller kørestol. 

6400, 6420, 6440 

 

VIGTIGT 

Undgå skarpe kanter 

og spidse genstande 

mod puderne. 
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LASAL FAVNER 

Yderbetræk: 100% ÖKO TEX certificeret bomuld. 
Inderbetræk: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil. 
Bælte:  100% polyester. 
Fyld:    Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).  
 

Rengøring og vedligeholdelse 

Yderbetrækket kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme.  
Polyesterbetrækket kan aftørres med sprit, éngangskulde med klor (max. 1000 ppm) eller 
almindelige rengøringsprodukter og med vand. Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må 
ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse 
polystyrenkuglerne. 

Bæltet afmonteres altid før vask. 
 

Bortskaffelse  
Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 

Trods høj brugerkomfort og maximal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter. 

Materiale 

Varenr. Produkt Farve på yderbetræk Indv. omkreds Længde Bredde HMI-nr. 

6400 Favner, L Marineblå 117 cm 95 cm 78 cm 69026 

6420 Favner, M Grøn 113 cm 87 cm 70 cm 65030 

6440 Favner, S Blå eller rød 92 cm 76 cm 66 cm 69025 

Specifikationer 

Der følger bælte med til alle modeller. Ekstra bælte/betræk kan bestilles separat. 

Indv.  

omkreds 


