Cobi vægtdyne
Giver ro i den hvilende stilling
Ved brug af Cobi vægtdyne får brugeren øget kropsopfattelse og dermed en bedre kropsafgrænsning,
hvilket kan være med til at give bruger mere ro.
Cobi vægtdyne kan med fordel anvendes i hjemmet og på
institutioner.
Vægtdynen bruges som regel om natten for at opnå optimal
hvile i den liggende stilling, 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.

- Øger kropsbevidstheden
- Skaber et roligt miljø – fremmer et stabilt og
roligt søvnmønster
- Hæmmer angst, smertestress og uro
Cobi vægtdyne

Betræk
- Dynens hygiejne betræk er opbygget af små sektioner med
Krøyer kugler, som giver brugeren sansestimuli og maksimal
komfort, selv ved små bevægelser.
Betrækket er endvidere åndbart på trods af sin vandtæthed.
- Hygiejne betrækket kan fastgøres til dynen ved hjælp af
bindebånd/stropper i hjørnerne af dynen.

Længde

160 / 200 cm

Bredde

100 / 150 cm

Vægt

8,5 kg

Aftageligt, vandtæt,
vask- og åndbart betræk

Ja

Hygiejne
betræk

Teflonbelagt micro-polyester med micropore polyuretan belægning. Monteret med
vandtæt lynlås i betrækkets fodende.

Inder dyne

Quiltet med polyester vat.
Inder betrækket er af 100% bomuld.

ISO - klassifikation

ISO 04 36 03 - 01

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

Model

Længde
cm

Bredde
cm

Varenummer

HMI

Cobi Vægtdyne Voksen 8,5 kg

200

150

3010-150-200

70479

Cobi Vægtdyne Voksen 8,5 kg

160

100

3010-100-161

108115

-

Tilbehør
Hygiejne betræk

200

150

3010-999-200

Hygiejne betræk

160

100

3010-999-160

-

3010-999-300

-

Vaskepose
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