
Cobi Cura X10 helmadras bruges fx på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, som er alment eller 

midlertidigt svækket og derfor har brug for dyb og trykaflastende lejring.

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras
Helmadrassen består af 20 luftceller lavet i et forstærket TPU- 

materiale. Cellerne er 13 cm høje. Under cellerne er der en 6 cm 

tyk, luftfyldt undermadras. Undermadrassen sikrer, at brugeren 

ikke ligger direkte på sengebunden i tilfælde af strømsvigt.  

Samlet højde er 19 cm. 

En elektronisk vekseltrykspumpe sørger for, at luften skiftevis 

pumpes ind eller tømmes ud af de 20 celler. Det vil sige,  

at celle 1, 3, 5 osv. fyldes med luft, mens celle 2, 4, 6 osv.  

tømmes langsomt, hvorefter cyklussen vender. Tidscyklussen 

kan indstilles manuelt. 

Vekseltrykket flytter presset på brugerens væv. Det forbedrer 

blodcirkulationen og forebygger tryksår.

Ved strømsvigt holder madrassen luften i 24 timer.

Madrassens luftceller kan udskiftes enkeltvis. Cellerne hol-

des på plads ved hjælp af trykknapper. De midterste celler 

er perforerede. Det sikrer luftgennemtrængning og mindsker 

varmeophobning.

Betrækket
Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire retninger  

og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er  

flammehæmmet. 

Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

Auto X10 pumpen

Pumpen er forsynet med et enkelt og tydeligt display med 

blandt andet en audiovisuel alarm, der bipper og lyser ved 

strømsvigt eller tryktab.

Pumpen arbejder næsten lydløst og kan hænge på de fleste 

sengegavle.

Pumpen har en Autofirm-funktion til pleje i sengen. Funktionen 

fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket  

letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter. Bag-

efter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk.

Pumpen har en siddefunktion (Siddende) beregnet til fx  

bariatriske brugere og lunge- og hjertesyge, som sidder meget 

op i sengen. Funktionen aktiveres ved tryk på Skift-knappen.

Pumpen indstiller automatisk madrassen til brugerens vægt. 

Manuel indstilling sker ved tryk på Firm- eller Soft-knappen til 

det rigtige vægtinterval på displayet nås.

Kontraindikationer

Brugere med ustabile frakturer eller osteoporose bør ikke ligge 

på en Cobi Cura X10 vekseltryksmadras. Madrassen er ikke 

egnet til brugere under 20 kg.

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras 
Helmadrassen er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4  
samt forebyggelse af tryksår.

- Let at rengøre
- Kan genbruges
- Lydsvag pumpe
- Vaskbart betræk.

Max 200 kg
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AutoX10 pumpe Fodende



Cobi Cura X10 vekseltryksmadras 
Specifikationer

Bruges til

- Brugere med tryksår stadie 0-4
- Brugere med brug for dyb lejring
- Brugere sengeliggende over længere tid
- Morbus Crohn-, hjerte- eller sclerosepatienter.
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Model
Længde 

cm
Bredde 

cm
Højde  

cm
Varenummer HMI

Cobi Cura X10 helmadras – 83 cm bred 200 83 19 2700-083-200 114 858

Cobi Cura X10 helmadras – 85 cm bred 200 85 19 2700-085-200 112 300

Cobi Cura X10 helmadras – 88 cm bred 200 88 19 2700-088-200 114 863

Tilbehør
Betræk til Cobi Cura X10 200 83 19 2700-999-019 -

Betræk til Cobi Cura X10 200 85 19 2700-999-020 -

Betræk til Cobi Cura X10 200 88 19 2700-999-021 -

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras
Brugervægt 20-200 kg

Længde 200 cm

Bredde 83/85/88 cm

Højde 19 cm

Madrassens vægt 8/9 kg

Pumpens vægt 2,8 kg

Pumpens mål 32 x 24 x 13 cm

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

Inkontinensbetræk Ja

Allergivenligt betræk Ja

Vask- og desinficerbart betræk Ja

Tryksårsforebyggende stadie 0-4

Dartex madrasbetræk,  
vandtæt og åndbart

PU-coated 100 
% polyester

Celler 100 % TPU

Pumpe ABS flamme-
resistent, UL

ISO - klassifikation ISO 18 12 18 - 28


