
-	Personer	med	pareser.
-	Sclerose	patienter.
-	Hjerneskadede.
-	Demente.
-	Neurologiske	patienter.
-	Smertepatienter.
-	Mennesker	i	palliative	forløb.
-	Agiterede	patienter.	

Cobi	lejringspuder
Til	særlige	lejringsbehov

Anvendes med fordel til Brugsanvisning



Anvendelse
Puderne	er	anvendelige	til	mange	patientgrupper,	og	

særdeles	velegnet	til	lejring	af	brugere	med	blandt	andet	

pareser,	sclerose,	hjerneskadede,	neurologiske	patienter,	

smertepatienter	og	alvorligt	syge	patienter,	hvor	få	og	selv	

små	bevægelser	vil	udløse	smerter.	Fælles	for	disse	grupper	

af	patienter	er,	at	langt	de	fleste	af	dem	er	i	høj	risiko	for	at	

udvikle	vævsskade	og	tryksår.

Puderne	fremmer	og	sikrer	den	optimale	lejring	i	sengen	

på	en	simpel	og	effektiv	måde.	Materialets	fleksible	sam-

mensætning	tilgodeser	alle	typer	af	underlag	uden	at	øge	

risikoen	for	tryk	og	shear	af	huden.

Foruden	at	kunne	afhjælpe	tryk	og	øge	trykfordelingen,	er	

puderne	særdeles	velegnet	til	brug	for	nedsættelse	af	spa-

sticitet,	samt	giver	en	taktil	stimuli,	hvilket	er	meget	relevant	

for	blandt	andet	demente.	Brugeren	får	en	afgrænsende	

fornemmelse	af	kroppen,	hvilket	ofte	har	en	beroligende	ef-

fekt	og	øger	komforten.

Beskrivelse
Cobi	lejringspuder	er	en	serie	lejringspuder	med	et	utal	af	

fleksible	løsninger.	Hver	pude	kan	anvendes	til	løsninger	af	

forskellige	positioneringsproblematikker,	afhængigt	af	den	

enkeltes	konkrete	behov.	

Puderne	er	udviklet	og	produceret	med	udgangspunkt	i	de	

gængse	lejringsprincipper	og	i	samarbejde	med	specialen-

heder	indenfor	neurologisk	skadede	patienter	og	demente	

borgere.	Fokus	har	været,	at	materialets	kvalitet	skal	holde	

faconen		for	at	skabe	stabilitet	og	samt	en	stor	understøttel-

sesflade	og	trykfordeling.	

Cobi	lejringspuder	er	universale	med	flere	funktioner	i	én	og	

samme	pude,	hvilket	giver	dem	store	anvendelsesmulighe-

der	og	fleksibilitet.	Stabiliteten	gør	dem	nemme	at	anvende	

og	sikrer	en	stabil	og	hensigtsmæssig	lejring.

Stor	tyngde	og	anatomisk	design
I	designet	af	Cobi	lejringspuder,	har	vi	lagt	stor	vægt	på,	at	

puderne	er	meget	kropsnære	og	kan	komme	tæt	på	bruge-

ren.

Der	er	en	stor	tyngde	i	puderne,	så	de	bliver,	hvor	de	bliver	

positioneret	og	støtter	op,	så	lejringen	af	brugeren	forbliver	

stabil.

Puderne	er	lufttætte	og	fyldt	med	små	Krøyer	kugler,	granu-

lat	og	vægtfylde,	hvilket	sikrer,	at	stillingen	holdes	og	puder-

ne	ikke	ændrer	facon.	Der	fås	2	typer	betræk,	et	hygiejne-

betræk	og	et	ekstra	blødt	jerseybetræk.	Hygiejnebetrækket	

er	et	utroligt	strækbart	PU	materiale,	antibakterielt	forseglet,	

som	gør	det	ekstra	modstandsdygtigt	og	uigennemtrænge-

ligt	for	bakterier,	og	derfor	meget	hygiejnisk	i	brug.	Betræk-

ket	er	endvidere	åndbart,	strækbart	og	brandhæmmende.	

Jerseybetrækket	er	ekstra	blødt	stof,	som	er	strækbart.	

Før	brug

Forebyggelse	af	liggesår
Følgende	illustrationer	viser,	hvordan	lejringspuderne	kan	

anvendes	til	at	forebygge	liggesår	forskellige	steder	på	krop-

pen.

Direkte kontakt med det udsatte hudområde udgør ingen 

risiko for brugeren.

Cobi	Rehab	lejringspuder	kan	bruges	i	mange	sammenhæng	

og	i	mange	forskellige	lejringssituationer.	Her	er	overordnede	

forslag	til	brug	af	lejringspuderne.	

Under	brug
Puderne	kan	anvendes	med	eller	uden	betræk	for	kom-

forthensyn.	

	Undersøg	jævnligt	lejringspuderne	for	at	sikre	at	de	ikke	

er	beskadigede	eller	defekte.

 For at sikre korrekt brug af Cobi lejringspuder, 

skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der 

skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne 

mærket med .

Desuden må lejringspuderne kun betjenes af uddan-

net personale eller af personer, der har fået instruktion 

i deres brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan 

komme til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  

instruktion fra uddannet personale. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 

skader på produktet eller personskader forårsaget 

af forkert installation, forkert montering eller forkert 

anvendelse af dette produkt. 

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt  

Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 

reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  

ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  

tilladelse fra Cobi Rehab.

	ADVARSEL 
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Cobi	Skøde	pude

Cobi	Robust	pude

Cobi	Cylinder	pude	
kort

Cobi	H-pude

Cobi	Stor	hovedpudeCobi	Universal	pude

Cobi	Lille	hovedpude	

Cobi	Flexi	pude
Cobi	Hæl/arm	pude

Cobi	U-
pude

Cobi	Kile	pude

Cobi	Søhest	
pude

Cobi	Søhest	Junior	
pude

Cobi	Finne	
pude

Cobi	Finne	
pude

Cobi	lejringspuder

Cobi Søhest pude / Cobi Søhest Junior pude
Den	komplette	sidelejringspude.	Alle	de	nødvendige	komponenter	
for	en	god	sidelejring	er	samlet	i	én	og	samme	pude.
Cobi	Søhest	pude	kan	også	anvendes	med	Cobi	Finne	pude,	som	
gør	front	lejring	exceptionel.

Cobi Finne pude
Cobi	Finne	pude	er	ekstra	tilbehør	til	Cobi	Søhest	pude	og	kan	
anvendes	til	at	give	yderligere	aflastning	og	kan	positionere	ankel	
og	hæl.

Cobi Flexi pude
På	grund	af	sin	opbygning,	er	denne	pude	særlig	velegnet	til	at	give	
brugeren	en	god	kropsstøtte.	Den	kan	også	bruges	som	U-pude	og	
enderne	er	syet	i	spids,	så	den	er	mere	kropsnær	ved	Semi-Fowler	
liggestilling.	Puden	kan	også	placeres	bag,	foran	eller	rundt	om	
brugeren.	

Cobi Robust pude
Denne	cylinderpude	er	200	cm	lang	og	28	cm	bred	og	har	ekstra	
tyngde,	hvilket	gør	puden	særlig	velegnet	til	en	tæt	lejring	som	
Semi-Fowler	liggestilling,	eller	ved	135°	sideliggende/delvis	bugleje.	
Puden	kan	også	med	fordel	bruges	til	agiterede	patienter,	som	har	
behov	for	øget	taktil	stimuli	og	proceiceptiv	afgrænsning.

Cobi H-pude
Cobi	H-pude	er	en	lejringspude,	der	kan	anvendes	på	et	utal	af	
måder.	I	sidelejring	positioneres	hofteleddet	i	neutral	stilling	og	
er	særligt	velegnet	til	hofteopererede,	spastikere	m.fl.	Når	Cobi	
H-puden	anvendes	rygliggende,	positioneres	hofteleddet	i	fleksion	
og	benene	lejres	støttet	og	stabilt.	Puden	kan	desuden	bruges	i	
trænings-	og	behandlingsseancer.

Cobi Cylinder pude kort
Knæ-	og	hasepude,	som	er	uundværlig,	når	der	skal	lejres	i	Semi-
Fowler	liggestilling	og	ved	fleksion	af	knæet.	Puden	kan	også	
anvendes	ved	sidelejring,	som	stabilitet	til	knæene.

Cobi Lille hovedpude 
Denne	pude	kan	anvendes	til	mange	formål,	når	der	i	positionerin-
gen	skal	udfyldes	små	hulrum.	Puden	giver	den	optimale	understøt-
telse.	Cobi	Lille	hovedpude	kan	desuden	anvendes	til	at	forebygge	
tryksår	mellem	knæene	eller	give	optimal	hovedpositionering.

Cobi Stor hovedpude
Cobi	Stor	hovedpude	kan	anvendes	til	rygstøtte,	når	man	lejrer	
i	Semi-Fowler	liggestilling.	Ved	anvendelse	til	positionering	af	
hovedet	til	neutral	nakkestilling	giver	puden	en	utrolig	god	støtte	
og	komfort,	og	giver	et	godt	stabilt	hold.	Ved	anvendelse	under	
læggene	i	rygliggende	stilling,	giver	puden	god	trykaflastning	til	
hæle	og	et	stabilt	hold.

Cobi Hæl/arm pude
Puden	anvendes	til	at	elevere	hælen	fra	madrassen	ved	behandling	
af	tryksår.	Puden	kan	også	anvendes,	hvor	hele	underbenet	eleveres	
for	at	undgå	ødemdannelser.
Derudover	kan	puden	anvendes	til	at	lejre	en	hemiplegisk	arm	eller	
til	brugere	med	nedsat	tonus.

Cobi Kile pude
Kile	puden	er	udformet	som	en	trekantet	pude,	og	kan	benyttes	til	
fleksible	formål,	som	f.eks.	stabilisering	både	foran	og	bag	ryggen	
i	sideleje	for	at	give	et	fast	hold.	Ved	brug	af	Cobi	Kile	pude	foran	
kroppen,	får	øverste	arm	og	skulder	ligeledes	en	god	understøttelse	
i	neutral	stilling.	I	rygleje	kan	Cobi	Kile	pude	benyttes	til	at	under-
støtte	under	haserne,	læg	og	lår.	

Cobi U-pude (rede med flex arme)
På	grund	af	sin	U-form	er	denne	pude	særlig	velegnet	til	at	give	
brugeren	en	god	kropsstøtte.	Puden	kan	enten	placeres	bag,	foran	
eller	rundt	om	brugeren.	Kropsstøttepuden	er	en	af	grundstenene	i	
Semi-Fowler	liggestilling.

Cobi Skøde pude
Denne	pude	kan	med	fordel	anvendes	i	den	siddende	stilling,	hvor	
den	urolige	bruger	kan	have	god	gavn	af	at	have	“katten	i	sin	favn”.	
Skaber	ro	og	afgrænsning.	Puden	kan	desuden	bruges	til	lejring	
af	hovedet	samt	skabe	stabilitet	og	lårstyr	i	den	siddende	stilling	i	
sengen	under	lårene.

Cobi Universal pude
Denne	pude	anvendes	til	at	sikre	hofte	abduktion,	og	til	at	mindske	
risikoen	ved	hofte	dislokation,	når	en	bruger	vendes	fra	ryg	til	
sidelejring.	Derudover	er	puden	særlig	velegnet	til	understøttelse	af	
arm/skulder	og	forebyggelse	af	ødemdannelse.

	Vær	opmærksom	på	brugers	diagnose	og	stadie	i	sygdommen.
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Eksempler	på	lejring/brug	af	Cobi	lejringspuder

Cobi	Robust	pude

Cobi	Søhest	
pude

Cobi	Finne	pude

Cobi	Finne	pude

med	Cobi	Finne	pude	mellem	knæ

Cobi	Søhest	
pude
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Eksempler	på	lejring/brug	af	Cobi	lejringspuder

Cobi	U-pude	–	under	overkrop
Cobi	Skøde	pude	–	under	hovede
Cobi	Cylinder	pude	–	under	knæ
Cobi	Finne	pude	–	under	underben

Cobi	Skøde	pude

Cobi	Skøde	
pude

Cobi	U-
pude

Cobi	Finne	pude
Cobi	Cylinder	pude	

kort
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Eksempler	på	lejring/brug	af	Cobi	lejringspuder

Cobi	Hæl/arm	pude

Cobi	Universal	pude
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Vedligeholdelse		
og	rengøring	

Daglige	rengøringer	kan	udføres	med	desinfektions	midler	

og	vand	samt	en	ren	og	tør	klud.	Alle	ikke-phenolholdige	

midler	kan	bruges.

Lejringspuderne	kan	evt.	desinficeres	med	Virkon	fra	Kebo-

Med	hvis	der	er	spor	af	blod,	urin	eller	andre	kropsvæsker.

Af hygiejnebetrækket
Kan	maskinvaskes	ved	60°.

Af jerseybetrækket
Kan	maskinvaskes	ved	40°.

Af puderne
	Kan	ikke	maskinvaskes	eller	rengøres	ved	kemisk	rens-

ning.

	Kan	ikke	stryges.

	Brug	ikke	pulverformede	skuremidler,	opløsningsmidler	

eller	ridsende	og	skarpe	genstande	direkte	på	betrækket.

	Skal	tørres	ved	nedsat	varme.

	Må	ikke	tørretumbles.

	Klorholdige	midler	skal	undgås	(1	volumen	klor	i	200	volu-

men	vand).

	Der	skal	foretages	en	visuel	kontrol	af	puderne	en	til	flere	

gange	om	året	for	at	sikre,	at	de	er	i	god	stand.	Hvis	der	

konstateres	en	forandring	af	puderne	eller	af	sammenføj-

ningerne,	skal	produktet	fjernes	og	bortskaffes.

	Puderne	må	ikke	opbevares	i	direkte	sollys	eller	udsættes	

for	kraftig	fugt.	

Garanti
Garantiperioden	for	Cobi	lejringspuder	er	1	år	fra	købsdato.	

Fakturaen	er	“garantibevis”.

Produkter,	der	er	blevet	anvendt	til	andre	formål	end	den	

tilsigtede	anvendelse;	eller	som	har	været	genstand	for	for-

sømmelighed,	misbrug,	forkert	opbevaring	eller	håndtering,	

fejlbetjening,	uautoriserede	modifikationer	eller	skader	uden	

normal	slitage,	som	er	afgjort	af	Cobi	Rehab,	er	ikke	omfat-

tet	af	denne	garanti.

Enhver	uautoriseret	reparation	af	produktet	/	del	af	pro-

duktet,	samt	mani	pulation	med	nogle	af	komponenterne,	vil	

ugyldiggøre	garantien.

FORHANDLER / PRODUCENT

Cobi	Rehab

Fuglebækvej	1D	

DK-2770	Kastrup	

Danmark	

Tlf.:	+45	70	25	25	22	

www.cobirehab.com

04/2018/JP
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Kuglemateriale Ekspanderet	polystyren	

Kuglestørrelse Ca.	3	mm

Pudeoverflade Polyester,	polyuretan	polycarbonat

Hygiejnebetræk Polyester,	polyuretan	polycarbonat			

Jerseybetræk	 100%	bomuld

Rengøring
Begge	pudebetræk	er	vaskbare.		

Puderne	kan	rengøres	med	almindeli-
ge	rengøringsmidler	eller	desinficeres.

ISO	-	klassifikation ISO	18	12	15	-	09

Specifikationer

Scan	koden	og	få	flere	
produktinformationer.
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