Cobi vægtdyne

Anvendes med fordel til
- Brugere som på grund af deres sygdom
har fået rumretningsforstyrrelser.
- Smertepatienter.
- Spasticitet.
- Søvnproblemer.
- Taktil Skyhed.
- Angst.
- Motorisk urolige.
- Huntingtons sygdom.
- Demens.
- Apopleksi.
- Dissemineret sclerose.
- Cerebral parese.
- Ataksi.
- Personer med ADHD.

Brugsanvisning

ADVARSEL
Dette produkt må ikke anvendes uden grundig
instruktion fra uddannet personale.

Betrækket er aftageligt, vandtæt samt vask- og åndbart.

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.

Dynens hygiejne betræk er opbygget af små sektioner med
Krøyer kugler, som giver brugeren sansestimuli og maksimal
komfort, selv ved små bevægelser.

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.

For at sikre korrekt brug af Cobi vægtdyne skal
brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal
rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .
Desuden må vægtdynen kun betjenes af uddannet
personale eller af personer, der har fået instruktion i
dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan
komme til skade.

Anvendelse
Cobi vægtdyne kan med fordel anvendes i hjemmet og på
institutioner.
Vægtdynen bruges som regel om natten i stedet for almindelig dyne, men kan med fordel også anvendes i kortere
perioder om dagen, hvis bruger i løbet af dagen har brug for
den stimulering, som dynen giver.

Beskrivelse
Hygiejne betrækket er teflonbelagt micro-polyester med
micro-pore polyuretan belægning.
Monteret med vandtæt lynlås i betrækkets fodende.
Vægtdynen er quiltet med polyester vat og er af 100%
bomuld.
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Beskrivelse af hygiejne
betræk
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Betrækket er endvidere åndbart på trods af sin vandtæthed.
Hygiejne betrækket kan fastgøres til dynen ved hjælp af
bindebånd/stropper i hjørnerne af dynen.

Under brug
Undersøg jævnligt dynen for at sikre at den ikke er beskadiget eller defekt.

Vedligeholdelse og
rengøring
Af hygiejne betrækket
- Aftørring af overfladen med hårdt opvredet klud.
- Kan maskinvaskes ved maksimum 60° C. Anvend IKKE
skyllemiddel.
- Kan tørretumbles ved maksimum 80° C.
- Anvend vaskeposen, som følger med dynen, ved maskinvask og tørretumbling.
Ved maskinvask skal lynlåsen være åbnet.
Af vægtdynen
- Kan maskinvaskes ved maksimum 95° C.
Anvend vaskeposen, som følger med dynen.
Hvis betrækket er beskadiget må bruger ikke anvende
dynen, før betrækket er udskiftet.

Længde

160 / 200 cm

Bredde

100 / 150 cm

Vægt

8,5 kg

Aftageligt, vandtæt, vask- og åndbart betræk
Hygiejne betræk
Vægtdyne

Ja

Teflonbelagt micro-polyester med
micro-pore polyuretan belægning. Monteret
med vandtæt lynlås i betrækkets fodende.
Quiltet med polyester vat og er af 100% bomuld.

ISO - klassifikation

Scan koden og få flere
produktinformationer.

ISO 04 36 03 - 01

Garanti
Garantiperioden for Cobi vægtdyne 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 forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering,
fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden
normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.
Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil
ugyldiggøre garantien.

PRODUCENT

FORHANDLER

MediMattress AB
Gäddviksgatan 4
00550 Helsingfors
Finland

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com
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