
XXL-Rehab  
Bariatri

Rehabilitering

Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer



XXL-Rehab Stand Tall gangbord

XXL-Rehab Stand Tall er et multifunktionelt gangbord, der både kan bruges til at træne gang, mobili-

sere fra siddende til stående stilling samt som en sikker ramme at træne eksempelvis vægtoverføring i. 

Gangbordet er robust og sikkert at benytte. Det manøvreres nemt og kan passe ind under en seng og 

ved en stol. Det passer blandt andet perfekt sammen med XXL-Rehab Badetoiletstolen.

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Stand Tall er konstrueret med en bred, stærk 

ramme af 32 mm rør og 4 massive hjul med bremse på de 

bageste. Gangbordet har polstrede underarmspuder, låsbare 

håndbremser, polstrede håndtag og er endvidere udstyret med 

en sideplade til montering af for eksempel kateterpose.  

Højden kan nemt justeres fra 100-130 cm uden brug af værktøj.

Justerbar underarmsstøtte

Hele den skålformede underarmspolstring kan let justeres i 

bredden for at give bedst mulig støtte og aflastning. 

Håndgreb med ”trappe”-funktion 

De 2 ekstra håndtag der er indbygget i begge sider af XXL- 

Rehab gangbordet yder en stor hjælp, når brugeren skal op 

at stå. Ved at benytte dem som en indvendig ”trappe” kan 

brugeren langsomt rejse sig op fra sengekanten eller stolen, 

og samtidig have fuld kontrol over situationen. Dette mindsker 

risikoen for fald og gør det meget lettere for plejepersonalet 

at hjælpe brugeren. Når brugeren er oprejst, kan træningen 

begynde.

Låsbare håndbremser

XXL-Rehab gangbordet har naturligvis bremser på håndbarren 

for at kunne stoppe sikkert, men også for at begrænse for høj 

fart og hjælpe ved sving.

Bremserne kan låses, eksempelvis når brugeren skal op at stå/

ned at sidde.

- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Højdejusterbar
- Justerbare underarmsstøtter
- Håndgreb med ”trappe”-funktion
- Brugervægt op til 325 kg

MAX 325 kg

Produkt video
Scan koden og se produktet i brug
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XXL-Rehab Stand Tall gangbord 
Specifikationer

Model
Bredde 

cm
Længde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Stand Tall gangbord 80-92 76 0180-076-000 47313

Tilbehør

IV-holder til XXL-Rehab Stand Tall gangbord 0180-999-008 -

XXL-Rehab Stand Tall gangbord

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 76 cm

Total bredde 80-92 cm

Indvendig bredde mellem armlæn 59-69 cm

Højde justerbar i 3 cm interval 100-130 cm

Vægt 20 kg

Massive hjul Ja

Ramme
Pulverlakeret krom 
molybdæn stål

Greb PU skum

Underarmspuder PU

Forhjul 100 mm massive

Baghjul 125 mm

ISO – klassifikation ISO 12 06 12 - 06

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitalsbrug eller plejebolig.
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XXL-Rehab Rollator King 
Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator King har et funktionelt og let design og med en vægtkapacitet op til 325 kg  

er XXL-Rehab Rollator King en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste  

døråbninger og foldes sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator King giver brugeren mulighed  

for aktiviteter både inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator King har et ekstra stort polstret hvilesæde, 

ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med stålgafler, der 

giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator King har stærke, let betjente bremser 

med indbygget “Feather touch” parkeringsbremse, der giver 

kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en 

bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser 

i håndtagene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, 

at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald 

bagover, og brugeren føler sig tryg ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremser med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde

MAX 325 kg
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XXL-Rehab Rollator King 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model
Sædebredde 

cm
Siddeåbning 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Rollator King inklusiv kurv 51 58 0172-050-000 88144

XXL-Rehab Rollator King

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 85 cm

Total bredde 71 cm

Bredde mellem håndtag 61 cm

Højde justerbar i 2,5 cm interval 77,5-99 cm

Sædebredde 51 cm

Sædedybde 35,5 cm

Siddeåbning 58 cm

Sædehøjde 50 cm

Vægt 15,7 kg

Vægt i kurv max. 5 kg

Hvilesæde Ja

Sammenklappelig Ja

Massive hjul Ja

Ramme Pulverlakeret aluminium

Sæde/rygpolster Polyuretan

Hjul 8” massive

ISO – klassifikation ISO 12 06 06 - 11
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XXL-Rehab Rollator Support 
Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Rollator Support har et funktionelt og let design og med en vægtkapacitet op til 200 kg  

er den en af de stærkeste på markedet. Den kan komme gennem de fleste døråbninger og foldes  

sammen for biltransport. XXL-Rehab Rollator Support giver brugeren mulighed for aktiviteter både  

inden- og udendørs.

Konstruktion

XXL-Rehab Rollator Support har et ekstra stort polstret 

hvilesæde, ekstra stærk konstruktion samt massive hjul med 

stålgafler, der giver stor sikkerhed og støtte.

XXL-Rehab Rollator Support har stærke, let betjente bremser 

med indbygget “Feather touch” parkeringsbremse, der giver 

kontrol, sikker manøvrering og som kan holde vægten af en 

bariatrisk bruger. Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser 

i håndtagene.

Underarmsstøtter

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper brugeren til at gå 

i en oprejst stilling og øger aflastningen af håndleddene.

Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, 

at brugeren placeres rigtigt på hvilesædet. Herved undgås fald 

bagover, og brugeren føler sig tryg ved at sætte sig ned.

- Extrem stærk og stabil
- Foldbar
- Håndbremser med parkeringsbremse
- Sikkerhedsbøjle
- Hvilesæde
- Højdejusterbare underarmsstøtter

MAX 200 kg
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XXL-Rehab Rollator Support 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model
Sædebredde 

cm
Siddeåbning 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Rollator Support inklusiv kurv 51 58 0173-050-000 54781

XXL-Rehab Rollator Support

Brugervægt max. 200 kg

Total længde 85 cm

Total bredde 71 cm

Bredde mellem håndtag 61 cm

Højde justerbar i 2,5 cm interval 100-130 cm

Sædebredde 51 cm

Sædedybde 35,5 cm

Siddeåbning 58 cm

Sædehøjde 50 cm

Vægt 17 kg

Vægt i kurv max. 5 kg

Hvilesæde Ja

Sammenklappelig Ja

Massive hjul Ja

Ramme Pulverlakeret aluminium

Sæde/rygpolster Polyuretan

Hjul 8” massive

ISO – klassifikation ISO 12 06 06 - 11
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XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul
Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

En af nøglefaktorerne til at få bariatriske brugere mobiliseret, specielt efter fald, brud eller lignende,  

er at give dem et ganghjælpemiddel, der er stabilt og de har tillid til.

Stærk foldbar konstruktion 

XXL-Rehab Gangbuk er foldbar, stærkt konstrueret og kan 

leveres i 2 bredder, enten med dupsko eller med 2 massive 

hjulsæt foran. Rammen er udført i letmetal og er alligevel, med 

sin stærke konstruktion og vinklede ben, meget solid og stabil.

Gangbukken har polstrede håndtag og højden kan nemt juste-

res fra 76-101 cm uden brug af værktøj. Gangbukken er specielt 

fremstillet til brugere op til 270 kg. 

Stor stabilitet 

Med 2 hjul foran bliver XXL-Rehab Gangbukken let at manøv-

rere og rulle hen over gulvet. De 2 bageste ben sikrer, at gang-

bukken ikke pludseligt ruller væk, hvis brugeren for eksempel 

får overbalance.

Foldemekanisme

XXL-Rehab Gangbukken har en simpel foldemekanisme som 

nemt udløses med et lille tryk på foldebeslagene i hver side.

Herved fylder den minimalt ved opbevaring eller ved transport.

- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Foldbar
- Højdejusterbar
- Minimal egenvægt
- Brugervægt op til 270 kg

MAX 270 kg
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XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul 
Specifikationer

XXL-Rehab Gangbuk med og uden hjul

Brugervægt max. 270 kg

Total længde 50 cm

Total bredde ved ben 74 / 84 cm

Bredde mellem håndtag 54 / 64 cm

Højde justerbar i 2,5 cm interval 76-101 cm

Vægt 3 kg

Sammenklappelig Ja

Ramme Pulverlakeret letmetal

Greb PU skum

Hjul Massive

ISO – klassifikation ISO 12 06 03 - 06
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Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model Bredde cm Længde cm Varenummer HMI

XXL-Rehab Gangbuk uden hjul 74 50 0130-071-000 36487

XXL-Rehab Gangbuk uden hjul 84 50 0130-081-000 61794

XXL-Rehab Gangbuk med hjul 74 50 0130-074-000 70682

XXL-Rehab Gangbuk med hjul 84 50 0130-084-000 70683

XXL-Rehab Gangbuk foldet
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XXL-Rehab Stokke 
Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Stok
En ekstra forstærket stok, 

specielt udviklet til bariatriske 

brugere med en brugervægt  

på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens 

vægt direkte over akslen, hvilket giver 

stabilitet og sikkerhed. Stokken har en 

stærk rør konstruktion, et fast greb, 

håndledsstrop og dobbelt trykknap til 

højdejustering. 

XXL-Rehab 4-punkt stok
En ekstra forstærket stok med 

4-punkts base, specielt udviklet 

til bariatriske brugere med en 

brugervægt på op til 270 kg.

Stokkens buede rør placerer brugerens 

vægt direkte over akslen, og 4-punkts 

basen giver ekstra stor stabilitet og 

sikkerhed. Stokken har en stærk rør kon-

struktion, et fast greb, håndledsstrop og 

dobbelt trykknap til højdejustering. 

XXL-Rehab Albuestok
En ekstra forstærket albuestok, 

specielt udviklet til bariatriske 

brugere med en brugervægt på 

op til 325 kg.

Stokken er udført med en bred under-

armsstøtte og kan leveres med universal 

eller anatomiske håndgreb med indbyg-

get refleks.

Albuestokken har en stærk 25 mm rør 

konstruktion og kan højdereguleres via 

clipssystem med gennemgående stål-

pind. 

270-325 kg
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XXL-Rehab Stokke 
Specifikationer
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XXL-Rehab Stok

Brugervægt max. 270 kg

Højdejusterbar 71-93 cm

Vægt 0,9 kg

Materiale Anodiseret stål

Greb Vinyl

ISO – klassifikation ISO 12 03 03 - 05

XXL-Rehab 4-punkt stok

Brugervægt max. 270 kg

Højdejusterbar 71-93 cm

Vægt 1,5 kg

Base mål 15 x 22 cm

Refleks Ja

Materiale Anodiseret stål

Greb Vinyl

ISO – klassifikation ISO 12 03 16 - 03

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.

Model Varenummer HMI

XXL-Rehab Stok 0200-000-000 36492

XXL-Rehab 4-punkt stok 0201-000-000 42617

XXL-Rehab Albuestok med universal håndgreb 0205-000-000 51996

XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb højre 0205-000-000H 83607

XXL-Rehab Albuestok med anatomisk håndgreb venstre 0205-000-000V 83609

XXL-Rehab Albuestokken med anatomiske  
håndgreb

XXL-Rehab Albuestok

Brugervægt max. 325 kg

Højdejusterbar 68-110 cm

Vægt 1,5 kg

Underarmsstøtte 15 cm

Håndgreb 14 cm

Anatomisk håndtag Ja

Refleks Ja

Materiale Anodiseret stål

Greb PU/Vinyl

ISO – klassifikation ISO 12 03 06 - 04
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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