
XXL-Rehab  
Bariatri

Senge og madrasser

Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer



XXL-Rehab Plejeseng 
Udviklet specielt til bariatriske brugere op til 300 kg

XXL-Rehab Plejeseng er udviklet til den bariatriske bruger, som har brug for en ekstra bred seng. Den 

fås i bredden 100 cm eller 120 cm. XXL-Rehab Plejeseng er en moderne plejeseng med et smart design, 

som passer både til plejecentre og private hjem. Sengen tilgodeser både brugerens og plejerens behov. 

Robust og stabil
Er meget stabil og derfor særdeles egnet til dem, der selv 

klarer forflytninger. Et stabilt stel med 8 låsbare hjul sikrer, at 

sengen hverken vipper eller ryster faretruende, hvis brugeren 

sætter sig tungt. Sengen er ekstra forstærket og har en helt 

speciel robust saksekonstruktion. Den leveres med sengegavle 

og sengehest i træfinér.

El-betjening
XXL-Rehab Plejeseng har en 4-delt liggeflade med eleverbar 

hoved- og bendel samt højdejustering, som betjenes med 

fjernbetjening. På fjernbetjeningen er der illustrativt vist, hvad 

hver knap betjener. Fjernbetjeningen kan placeres i begge 

sider af sengen. 

Gode arbejdsstillinger
For plejepersonalet er plejesengen tillige praktisk anvendelig. 

Den højdejusterbare sengeflade sikrer gode arbejdsstillinger 

for plejepersonalet og at sengen har den rette højde, når bru-

geren skal rejse eller sætte sig. 

- Op til 300 kg
- 2 bredder; 100 og 120 cm
- 2 længder; 200 og 220 cm
- 4-delt liggeflade
- Pænt design - passer til private hjem

MAX 300 kg
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XXL-Rehab Plejeseng 
Specifikationer

XXL-Rehab Plejeseng

Brugervægt max. 200 / 300 kg

Total længde 210 / 230 cm

Total bredde 110 / 130 cm

Madrasmål længde 200 / 220 cm

Madrasmål bredde 100 / 120 cm

Liggeflade højde 40-80 cm

Friafstand over gulv 11 cm

Vægt 200 kg

Højdejusterbar Ja

Elektrisk indstilling af ryglæn,  
bendel/lårdel og liggeflade højde

Ja

Hovedgærde op/ned funktion Ja

Fodende op/ned funktion Ja

Separat indstilling af ryglæn Ja

Sammenkoblet indstilling af liggeflade Ja

Aftagelig galge Ja

Høje tremmesider/sengehest Ja

Stel Pulverlakeret stål

Sengeramme Træfinér

Hjul 8 stk.,100 mm, låsbare

IP - klassifikation IP66

ISO - klassifikation ISO 18 12 10 - 30 

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere op til 300 kg, som har 
brug for en ekstra bred seng. 

- Brugere, der har brug for ekstra plads,  
for selv at kunne vende sig i sengen. 

Fjernbetjening
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Model
Bredde 

cm
Længde 

cm
Brugervægt 

max. kg
Varenummer HMI

XXL-Rehab Plejeseng 100 200 200 2312-100-200 40937

XXL-Rehab Plejeseng 100 220 200 2312-100-220 100208

XXL-Rehab Plejeseng 120 200 300 2312-120-200 42269 

XXL-Rehab Plejeseng 120 220 300 2312-120-220 70765

Tilbehør

Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 100x200 cm 2312-999-010

Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 120x200 cm 2312-999-012
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XXL-Rehab 500 Hospitalsseng 
Med indstillelig bredde og længde.
Stærk og funktionel hospitalsseng specielt udviklet til bariatriske brugere op til 450 kg

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er velegnet til bariatriske brugere, der vejer op til 450 kg,  

eller til brugeren der har brug for en ekstra bred seng.

Indstillelig i bredde og længde
XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er meget nem at genbruge, da 

sengen uden brug af værktøj kan justeres både i bredden (90, 

100 eller 120 cm) og i længden (200 eller 220 cm).

Er meget anvendelig på hospitaler, idet den gøres midlertidigt 

smallere for eksempel under transport af bruger fra en afdeling 

til en anden. Dette kan være nødvendigt for at komme ind i en

elevator eller gennem døre.

Ligeledes kan XXL-Rehab 500 Hospitalsseng med fordel an-

vendes i private hjem og på genoptræningscentre.

Robust konstruktion
Det stabile stel og den robuste konstruktion sikrer, at sengen 

yder stor stabilitet for brugeren, også i forbindelse med

forflytning.

Sengen er udstyret med
- Centralbremse.

- Retningsstyr på hjulene.

- 4-delt liggeflade.

- Højdejusterbar.

2 el-betjeninger
XXL-Rehab 500 Hospitalsseng har en el-betjening, som bruger 

har mulighed for at anvende og en anden el-betjening mon-

teret i sengens fodende til brug for plejepersonalet. Her er der 

blandt andet mulighed for at låse funktioner for brugeren, for 

eksempel Trendelenburg og Anti-Trendelenburg. Kan også 

låses i andre el-funktioner, hvis det ønskes, at bruger ikke skal 

have adgang til disse funktioner.

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng tilgodeser i høj grad både bru-

gerens behov og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Sengen har et let og elegant design med afrundede hjørner, 

hvilket gør den meget rengøringsvenlig.

- Indstillelig i bredde og længde
- Lette sengeheste, der er aftagelige, uden brug 
af værktøj

- 2 el-betjeninger
- Mulighed for at låse visse el-funktioner
- Velegnet til genbrug på grund af den juster-
bare bredde og længde

MAX 450 kg

Kan breddeindstilles i 
begge sider.
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XXL-Rehab 500 Hospitalsseng 
Specifikationer

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

Brugervægt max.
450 kg  
+ 50 kg udstyr

Total længde 231-251 cm

Total bredde 100-128 cm

Madrasmål længde 200 / 220 cm

Madrasmål bredde 90 / 100 / 120 cm

Længde manuel justerbar 200 / 220 cm

Bredde manuel justerbar 90 / 100 / 120 cm

Liggeflade højde 39-82 cm

Friafstand over gulv 15 cm

Vægt 175 kg

Højdejusterbar Ja

Separat betjening for plejepersonale. Blandt andet 
Trendelenburg og Anti-Trendelenburg indstilling

Ja

Elektrisk indstilling af ryglæn, bendel, lårdel, liggefla-
de højde

Ja

Hovedgærde op/ned funktion Ja

Fodende op/ned funktion

Sengeheste aftagelige uden brug af værktøj Ja

Retningsstyr på hjul Ja

Centralbremse Ja

Magnetlås på brugerhåndbetjening Ja

Indbygget sengeforlænger Ja

Lås af enkelte el-funktioner, fra plejepersonalets 
betjeningspanel

Ja

Separat indstilling af ryglæn Ja

Sammenkoblet indstilling af liggeflade Ja

Aftagelig galge Ja

Aftagelig fodgavl/hovedgavl Ja

Høje tremmesider/sengehest Ja

Stel Pulverlakeret stål

Hjul 145 mm

IP - klassifikation IP66

ISO - klassifikation ISO 18 12 10 - 30
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Model Varenummer HMI

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng 2314-120-220 63355

Tilbehør

Sengehest 2314-999-008

Sengegalge 2314-999-010

Dropstativ 2314-999-012

Betjeningspanel for plejepersonalet Håndbetjening

Sengen må maksimalt belastes med 500 kg  
inklusiv bruger og udstyr

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere op til 450 kg.
- Bariatriske brugere på hospitaler.
- Bariatriske brugere eller andre brugere, der 
har brug for en ekstra bred seng. 

- På genoptræningscentre.
- I hjemmet.
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XXL-Rehab vekseltryks helmadras er specielt udviklet til bariatriske brugere, der har tryksår eller som  

er i høj risiko for at udvikle tryksår.

XXL-Rehab vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes 

på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på 

institutioner. Er særligt velegnet til den bariatriske bruger, som 

har brug for maksimal trykaflastning på grund af tryksår eller 

som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Madrassen kan bruges 

til behandling af tryksår op til stadie 4.

Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi 

de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. 

Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at ligge 

i én bestemt stilling. 

Samtidig har den bariatriske bruger ofte problemer med blod-

gennemstrømning til det perifere væv, svedtendens og mange 

andre følgesygdomme såsom diabetes. Derfor er det meget 

vigtigt, at den bariatriske bruger får så god en trykaflastning 

i den liggende stilling som muligt. Dette kan XXL-Rehab vek-

seltryksmadrassen være med til at sikre.

Madras
- Består af 20 luftceller (22 cm høje), hvilket er med til at sikre 

den dybe lejring. 

- Består af en 5 cm luftfyldt undermadras, som sikrer, at bru-

ger ved strøm svigt eller lignende ikke kommer i kontakt med 

sengens bund. 

Betræk
- Inkontinens betræk i PU.

- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og 

brandhæmmende.  

Pumpen
- Er forsynet med tydeligt og let forståe ligt display. 

- Kan indstilles efter vægt.

- Har Autofirm funktion som selv slår selv fra efter 15 minutter.

- Kan indstilles til cyklus tid på 10, 15, 20 eller 25 minutter.

- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.  

XXL-Rehab Vekseltryksmadras 
Vekseltryks helmadras til bariatriske brugere op til 270 kg

- Vekseltryks helmadras
- Til bariatriske brugere op til 270 kg
- Tryksår stadie op til stadie 4
- Fås i 2 længder og bredder

MAX 270 kg

Pumpe med tydeligt let 
forståeligt display.

6   |  Tlf. +45 7025 2522  |  www.cobirehab.com 



 

Model
Længde 

cm
Bredde 

cm
Højde  

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe 200 100 27 0244-100-200 64339 

XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe 200 120 27 0244-120-200 39533

XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe 220 100 27 0244-100-220 109588

XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe 220 120 27 0244-120-220 109591

Tilbehør

Betræk standard til  
XXL-Rehab vekseltryksmadras

200 100 27 0244-100-230

Betræk standard til  
XXL-Rehab vekseltryksmadras

200 120 27 0244-120-230

Betræk standard til
XXL-Rehab vekseltryksmadras

220 100 27 0244-100-232

Betræk standard til
XXL-Rehab vekseltryksmadras

220 120 27 0244-120-234

XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Brugervægt max. 270 kg

Længde 200 / 220 cm

Bredde 100 / 120 cm

Højde 27 cm 

Madrassens vægt 14 / 18 kg

Pumpens vægt 3,8 kg

Pumpens mål  35 x 13 x 24 cm

Sektionsopdelt madras Ja

Alarm ved lufttab Ja

Alarm ved strømsvigt Ja

Lyntømningsfunktion Ja

Statisk funktion Ja

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 PU

Celler Nylon / PU

Medicinsk udstyr

Klasse I
IXP0
AP/APG NO 
TYPE BF

Tilsluttet del Madras

Strøm tilslutning AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A

Tryk interval 10 – 75 mmHg

Cyklus tid 10, 15, 20, 25 min valgbar

Sikkerhedsstandarder UL, c-UL, CE

ISO - klassifikation ISO 18 12 18 - 28

XXL-Rehab vekseltryksmadras 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere, der på grund af deres 
overvægt eller anden sygdom skal have hjælp 
til stillingsskift.

- Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, 
eller som er i høj risiko for at gøre det. 

Nem CPR funktion.
Madrassen kræver høje sengeheste.
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XXL-Rehab Comfort skummadras er specielt udviklet til forebyggelse af tryksår hos bariatriske 

brugere, der har en ekstra bred plejeseng.

XXL-Rehab Comfort skummadras kan med fordel anvendes til 

den bariatriske bruger, som har brug for en madras, der giver 

maksimal komfort og stor trykaflastning uden at nedsætte 

brugerens funktionsniveau. Madrassen kan bruges ved behand-

ling af tryksår op til stadie 2.

Madrassen
- Er 18 cm høj og opbygget med et tykt bærelag af Heavy 

Duty PU-skum opskåret i fjedre, hvilket giver bedre trykaf-

lastning end en almindelig skummadras. Øverst er der 3 cm 

Viscoelas tisk skum, som giver god komfort og trykaflastning.

Betræk
- Inkontinens betræk i PU. 

- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og 

brandhæmmende.  

XXL-Rehab Comfort skummadras 
Skummadras til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere

- Passer perfekt i plejesenge med 3-4 delt  
liggeflade

- Trykaflastende madras som samtidig sikrer, at 
brugers mobilitet bibeholdes

MAX 325 kg
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Model
Længde 

cm
Bredde 

cm
Højde  

cm
Varenummer HMI

XXl-Rehab Comfort Skummadras 200 100 18 0240-100-200 47696

XXl-Rehab Comfort Skummadras lang 220 100 18 0240-100-220 70143 

XXl-Rehab Comfort Skummadras 200 120 18 0240-120-200 36579

XXl-Rehab Comfort Skummadras lang 220 120 18 0240-100-220 70144 

XXL-Rehab Comfort skummadras

Brugervægt max. 325 kg

Længde 200 / 220 cm

Bredde 100 / 120 cm

Højde 18 cm

Madrassens vægt 12 / 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

Aftageligt betræk Ja

Madras
Viscoelastisk  
PUR skum/ Heavy 
Duty PU-skum

Betræk 100% polyuretan

ISO - klassifikation   ISO 18 12 18 - 25

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere som vejer op til 325 kg, og 
hvor man ønsker at bibeholde deres mobilitet, 
samtidig med de får en trykaflastende ligge-
flade.

XXL-Rehab Comfort skummadras 
Specifikationer
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Indholdsfortegnelse
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4-5 XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

6-7 XXL-Rehab Vekseltryksmadras

8-9 XXL-Rehab Comfort skummadras

COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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