
-	Hjerneskadede.
-	Alzheimer	patienter.	
-	Smertepatienter.
-	Brugere,	der	har	brug	for	trykaflastning,	og	som	samtidig	

har	brug	for	et	fast	underlag.
-	Til	brugere	med	sansemotoriske	problemer.
-	Til	brugere	med	frakturer.
-	Til	nyopererede,	som	har	brug	for	en	stabil	liggestilling.
-	Til	brugere	med	perceptionsforstyrrelser.
-	Brugere,	der	har	gavn	af	kugledyne,	men	som	også	har	

brug	for	en	trykaflastende	liggeflade.

30-110 kg

Kelvin	kugle/skummadras
En	stabil,	tonusdæmpende	og	tryksårsforebyggende	helmadras

Anvendes med fordel til Brugsanvisning



Anvendelse
Kelvin	madrassen	kan	med	fordel	anvendes	i	hjemmet,	på	

institutioner	og	på	plejehjem.

Kelvin	madrassen	er	en	stabil,	tonusdæmpende	og	tryksårs-

forebyggende	helmadras,	udviklet	til	urolige	brugere	eller	

brugere,	der	har	brug	for	specifik	lejring	samt	til	forebyg-

gelse	og	behandling	af	tryksår	op	til	tryksår	stadie	4.

Med	Kelvin	madrassen	er	det	muligt	at	opnå	en	meget	dyb	

lejring,	som	sikrer	en	optimal	trykfordeling	over	hele	liggefla-

den.	Derudover	er	der	mulighed	for	at	lave	mikro	positione-

ring	og	lejring	i	madrassen	uden	brug	af	andre	hjælpemidler.

Anvendelig	til	brugervægt	30-110	kg.

	Hvis	brugere	vejer	mere	end	110	kg	er	der	risiko	for	at	

madrassen	vil	gå	i	stykker	eller	tage	skade.

Sikkerhedsvejledninger	/	
kontraindikationer

	Før	anvendelse	af	madrassen	skal	ISU	betrækket	kontrol-

leres	for	skader	som	huller.	

	For	brugere,	der	ikke	kan	temperaturregulere,	bør	Kelvin	

madrassen	kun	anvendes	efter	lægelig	vurdering	og	under	

periodisk	overvågning	af	plejepersonale.	Der	kendes	ikke	til	

andre	kontraindikationer.

	For	optimal	brug	af	madrassen	skal	brugeren	repositio-

neres	regelmæssigt.	

Beskrivelse
Det	øverste	lag	i	Kelvin	madrassen	er	et	ISU	betræk	fyldt	

med	små	Krøjer	kugler.	Betrækket	er	syet	i	kanaler,	som	er	

strækbart	lateralt.	Dette	lag	kan	formes	efter	bruger,	så	han/

hun	får	den	optimale	støtte	og	trykaflastning.	ISU	laget	er	

lagt	i	en	skumramme	for	at	sikre	stabilitet,	når	bruger	sidder	

på	kanten	af	sengen.

Under	ISU	laget	er	der	en	skummadras,	som	er	forsynet	

med	et	midterlag	med	perforeringer	for	at	sikre	en	optimal	

ventilation	af	madrassen.

Beskrivelse	af	betræk
Strækbart,	åndbart	og	inkontinens	betræk	med	orange	top	

og	grå	bund.

	Folderne	i	betrækket	er	tilsigtet	for	at	muliggøre,	at	bru-

ger	kan	synke	ned	i	madrassen	på	et	stort	område	uden	at	

der	opstår	shear.	

Før	brug
Læs	disse	vigtige	bemærkninger	om	håndtering	før	Kelvin	

kugle/skummadrassen	tages	i	brug.

	Brug	lagen	på	madrassen.	Lagnet	skal	være	strækbart	og	

ikke	sidde	for	stramt.

	Brug	af	ekstra	inkontinens	betræk/ekstra	vendesystem	

ovenpå	madrassen	kan	nedsætte	effekten	af	madrassen.		

	Hvis	der	er	huller	i	betrækket	eller	ISU	betrækket	kontakt	

forhandleren	med	det	samme.

	Vær	forsigtig	med	skarpe	eller	spidse	genstande,	der	kan	

beskadige	betrækket.	

ISU-lag	med	specialfyld

Stoframmen	giver	
stabilitet

Elastisk	betræk	med		
øget	overflade	bevirker,		
at	man	synker	dybere	ned

Skumramme	som	skaber	stabilitet,
når	man	sidder	på	sengekanten

Afstandsmateriale
til	optimal	ventilation

Skummateriale

 For at sikre korrekt brug af Kelvin kugle/skumma-

dras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. 

Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advars-

lerne mærket med .

Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet per-

sonale eller af personer, der har fået instruktion i dens 

brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme 

til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  

instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 

maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 

produktet. 

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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Under	brug
Glat ISU betrækket sideværts med hænderne en gang om 

dagen. 

For	at	gøre	det,	skal	fyldet	trækkes	fra	kanten	til	midten	af	

madrassen	(figur	1),	eller	fyldet	skal	skubbes	ind	i	midten	

(figur	2).	

Fordybnings-lejring 

I	tilfælde	af	præ-eksisterende	tryksår,	anbefales	det	at	

etablere	en	fordybnings-lejring	ved	at	flytte	fyldet	i	madras-

sen.	Skab	en	fordybning	med	hånden	under	det	punkt,	hvor	

trykaflastningen	ønskes.	Hvis	brugeren	er	repositioneret	

udjævn	fordybningen.	

Mikro positionering

Mikro	positionering	er	baseret	på	den	antagelse,	at	det	at	

flytte	en	lille	del	af	kroppen	er	tilstrækkeligt	til	at	ændre	på	

trykfordelingen	af	hele	kroppen.	Mikro	positionering	kan	ud-

føres	uden	yderligere	hjælpemidler	ved	at	omfordele	fyldet.

	Undersøg	jævnligt	madrassen	for	at	sikre	at	den	ikke	er	

beskadiget	eller	defekt.

Vedligeholdelse	og		
rengøring	
Af betrækkene

Betrækkene	er	aftagelige	med	lynlås	og	kan	vaskes.

Når	madrassen	er	i	brug,	anbefaler	vi	jævnlig	vask	af	be-

trækket	med	orange	top	for	at	sikre	god	hygiejne.

-	 Betrækket	med	orange	top	kan	maskinvaskes	ved	op	til	

60°	C.	Betrækket	kan	aftørres	med	almindelige	rengø-

ringsmidler	og	desinfektionsmidler.		Aftørringsdesinfek-

tion	er	også	mulig.	

-	 Betrækket	med	grå	bund	maskinvaskes	ved	op	til	60°	C.

-	 ISU	betrækket	kan	maskinvaskes	ved	op	til	60°	C.		

Anvend	vaskepose.

	Brug	ikke	desinfektionsmidler,	der	indeholder	acetone	og	

/	eller	klor.

Af skummadrassen

For	hver	ny	bruger,	skal	skummadrassen	desinficeres		

(autoklaveres).

	ISU	betrækket	skal	inspiceres	efter	hver	vask.

	ISU	betrækket	må	ikke	vaskes	mere	end	otte	gange,		

herefter	skal	det	udskiftes.

	Hvis	et	af	betrækkene	er	beskadiget	må	bruger	ikke		

anvende	madrassen,	før	betrækket	er	udskiftet.

Garanti
Garantiperioden	for	Kelvin	kugle/skummadras	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.

Hvis	max	brugervægt	kapaciteten	overskrides,	vil	garantien	

blive	annulleret.	Enhver	uautoriseret	reparation	af	produktet	

/	del	af	produktet,	samt	manipulation	med	nogle	af	kompo-

nenterne,	vil	ugyldiggøre	garantien.

Brugervægt 30-110	kg

Længde 200	cm

Bredde 85	cm

Højde 15	cm

Madrassens	vægt 13	kg

Anvendelig	direkte	på	sengebund Ja

Anvendelig	til	indstillelig	sengebund Ja

Brandhæmmende	betræk Ja

Inkontinens	betræk Ja

Allergivenligt	betræk Ja

Vask-	og	desinficerbart	betræk Ja

Tryksårsforebyggende	stadie Op	til	stadie	4

Betræk:	Orange	top 44%	polyamid,	56%	polyuretan	

Betræk:	Grå	bund 54%	polyester,	46%	polyuretan

ISU	betræk
Polyamid	stof,	ekspanderet	

polystyren	perler		
og	polyester	fibre

Skummadras	 Polyuretanskum,	polyesterfibre

ISO	-	klassifikation 	ISO	04	33	06	-	02

FORHANDLER

Cobi	Rehab

Fuglebækvej	1D

DK-2770	Kastrup

Danmark

Tlf.:	+45	70	25	25	22

www.cobirehab.com

04/2018/JP

PRODUCENT

OPED	GmbH

Medizinpark	1

83626	Valley/Oberlaindern

Tyskland

Scan	koden	og	få	flere	
produktinformationer.

Figur	1 Figur	2

Specifikationer
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COBI REHAB		

Fuglebækvej	1D		

DK-2770	Kastrup				

Danmark		

Tlf.	+45	7025	2522

www.cobirehab.com
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