
-	Smertepatienter.
-	Patienter	med	sammenfald	i	ryggen.
-	Demente.
-	Motoriske	urolige	patienter.
-	Patienter	med	parkinsons	sygdom.
-	Mennesker	i	palliative	forløb.
-	Sclerose	patienter.

Max 125 kg

Super Silla kørestolspolstring
Modelopbygget	komfortpolstring	-	en	enkel	og	let	løsning

Anvendes med fordel til Brugsanvisning



Anvendelse
Super	Silla	kørestolspolstring	er	anvendelig	til	mange	

patientgrupper,	og	særdeles	velegnet	til	brugere	med	

sammenfald	i	ryggen,	demente,	motorisk	urolige	patienter,	

smertepatienter	og	mennesker	i	palliative	forløb.

Super	Silla	kørestolspolstring	er	specielt	udviklet	til	køre-

stolsbrugere,	som	har	brug	for	øget	komfort	og	tryghed	i	

den	siddende	stilling	uden	nødvendigvis	at	have	brug	for	

at	blive	korrigeret	i	stillingen.	Super	Silla	giver	brugeren	

en	bedre	støtte	og	komfort	her	og	nu	og	kan	evt.	bruges	i	

en	periode,	hvor	der	arbejdes	på	at	finde	en	ny	kørestol	til	

brugeren.	

Beskrivelse
Super	Silla	kørestolspolstring	kan	anvendes	til	at	øge	bru-

gerens	siddekomfort.	Sæde/ryg/ben	systemet	er	opbyg-

get	i	tværgående	kamre,	som	alle	er	fyldt	med	en	blanding	

af	skum	og	polystyren	kugler,	som	tilpasser	sig	brugerens	

kropsform.	Der	er	mulighed	for	at	påsætte	lårstyr,	som	giver	

brugeren	komfort	og	støtte	i	kørestolen.

Super	Silla	kan	påsættes	de	fleste	kørestole,	og	kan	nemt	

tilpasses	flere	kørestolsbredder	og	dybder,	uden	brug	af	

værktøj.	Super	Silla	er	også	meget	fleksibel,	da	delene	kan	

anvendes	sammen	eller	hver	for	sig.	Da	alle	dele	er	sat	sam-

men	med	lynlås	kan	man	let	og	simpelt	tilvælge/fravælge	

den	del,	man	ikke	ønsker	at	bruge.

Særdeles	genanvendelig.	

Før	brug
Sikr	at	Super	Silla	vender	rigtigt	i	stolen	og	at	alle	delene	er	

lynet	korrekt	på.	

Tilpasning	til	bruger
Påsæt	Super	Silla	til	den	kørestol,	hvor	brugeren	skal	an-

vende	polstringen.	Tilpas	Super	Silla	til	kørestolens	bredde	

og	dybde.

Tilvælg/fravælg	den	del	af	kørestolspolstringen,	der	ikke	skal	

bruges	til	den	pågældende	bruger.

Under	brug
	Undersøg	jævnligt	kørestolspolstringen	for	at	sikre	at	det	

ikke	er	beskadiget	eller	defekt.

Vedligeholdelse	og	
rengøring	
Super	Silla	kørestolspolstring	kan	maskinvaskes	ved	60°C	

men	pudedelene	skal	lynes	fra	hinanden	før	vask.

	Brug	ikke	pulverformede	skuremidler,	opløsningsmidler	

eller	ridsende	og	skarpe	genstande	direkte	på	betrækket.

	Hvis	der	konstateres	en	forandring	af	kørestolspolstringen	

eller	af	sammenføjningerne,	skal	produktet	erstattes.

 For at sikre korrekt brug af Super Silla kørestolspol-

string skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. 

Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advars-

lerne mærket med .

Desuden må produktet kun betjenes af uddannet per-

sonale eller af personer, der har fået instruktion i dets 

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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Specifikationer Garanti
Garantiperioden	for	Super	Silla	kørestolspolstring	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.

Scan	koden	og	få	flere	
produktinformationer.

Brugervægt	max. 120	kg

Nr.	1	Ryg	pude
Højde		 40-50	cm	
Bredde		 40-45	cm

Nr.	2	Hoftefikseringsstøtte/	
lændestøtte

Længde		 42	cm
Højde		 20	cm

Nr.	3	Siddepude
Højde		 7	cm
Dybde	 45	cm
Bredde	 40-45	cm

Nr.	4	Ben	del/pude
Højde	 70	cm
Bredde	 46	cm

Nr.	5	Side	del	(sæt)
Højde	 40	cm
Bredde	 46	cm

Total	vægt 3	kg

Inkontinens	betræk		 Ja

Brandhæmmende	betræk		 Ja

Åndbart	og	strækbart	betræk Ja

Vaskbart	betræk Ja

Materiale Skum	og	polystyren	kugler

ISO	–	klassifikation ISO	18	10	06	-	05

Nr. 1  
Ryg	pude

Nr. 4  
Ben	del/pude

Nr. 2 
Hoftefikseringsstøtte/	
lændestøtte

Nr. 5  
Side	del	(sæt)

Nr. 5  
Side	del	(sæt)

Nr. 3  
Siddepude

Nr. 2 
Hoftefikseringsstøtte/	

lændestøtte

PRODUCENT

Cobi	Rehab

Fuglebækvej	1D	

DK-2770	Kastrup	

Danmark	

Tlf.:	+45	70	25	25	22	

www.cobirehab.com

04/2018/JP

3		|		BRUGSANVISNING		|		Super	Silla	kørestolspolstring



COBI REHAB		

Fuglebækvej	1D		

DK-2770	Kastrup				

Danmark		

Tlf.	+45	7025	2522

www.cobirehab.com
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