
Cobi skummadras

Brugsanvisning



Anvendelse
Cobi Skummadras er en forebyggende trykaflastningsma-

dras med åndbart, strækbart inkontinens betræk. Betrækket 

er desuden antibakterielt, aftageligt og kan vaskes ved 95 

grader. Kernen er fremstillet af RG 40 skum og toppen er et 

RG 50 viscoelastisk dæklag.

Madrassen skal placeres så den viscoelastiske skumdel ligger 

øverst og her placeres brugeren.

Beskrivelse
Cobi Skummadras består af en skumkerne samt et Bolan 

inkontinensbetræk. For at reducere shear og yderligere 

beskytte kernen, er madrassen dækket med et tyndt hvidt 

lag tricot.

Denne madras er til voksne, som er i lav til middel risiko for 

udvikling af tryksår.

Madrassen kan anvendes op til tryksårsstadie 2 ifølge 

EPUAP - afhængigt af patientens vægt.

Brugervægt: 50-130 kg: madrassen kan anvendes op til tryk-

sårsstadie 2 EPUAP 

Denne madras kan også anvendes til smertebehandling, 

ingen kontraindikationer er kendt eller rapporteret.

Før brug
 Før ibrugtagning tjek om betrækket har skader. I tilfælde 

af skader på materialet (transportskader) kontakt Cobi 

Rehab straks.

Madrassen skal placeres så den viscoelastiske skumdel ligger 

øverst og her placeres brugeren.

Madrassen kan placeres direkte på lamelbund og er også 

velegnet til brug i plejesenge. 

 For at sikre korrekt brug af Cobi skummadras skal 

brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal 

rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne  

mærket med .

Desuden må produktet kun betjenes af uddannet  

personale 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 

Madras mål
200 x 85 x 14 cm
200 x 90 x 14 cm

Materiale og opbygning

Kernen er fremstillet af RG 40 skum 
og toppen er et RG 50 viscoelastisk 

dæklag. Betrækket er lavet af PU  
(polyurethan) bielastisk stof – stræk-

bart, åndbart brandhæmmende 
inkontinens betræk.

Vægt af madras 10 hhv. 11 kg

Gennemsnitlig holdbarhed 5 år

Belastning 50-130 kg

Anti-allergisk 100% latexfri

Godkendt i henhold til

UNE EN597, 1 og 2, Medical Device 
Class 1 none sterile for non  

measurement purpose (R.D 1591/2006 
oct 16, DS/EN 12182:2012)

Miljøforsvarlig bortskaffelse
Madrassen: Indgives til genanvendelse. 

Ca. 98 % kan genbruges.

Specifikationer
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Vedligeholdelse  
og rengøring 
Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfekti-

onsmidler og vand samt en ren og tør klud. Vær omhyggelig 

med, at betrækket er HELT tørt før brugeren igen ligger på 

overfalden.

Betrækket kan maskinvaskes med varmt vand ved 95° C. 

Brug ikke klor eller lignende. Tåler tørring i tørretumbler ved 

40° C.

Skumkernen kan autoklaveres ved op til 110° C eller ke-

misk-termisk renses for at fjerne eventuel forurening eller 

bakterier. Bemærk, at skummet er UV-lys følsomt og kan 

skifte farve ved udsættelse for stærkt sollys over en længere 

periode - farveændringen har ingen indvirkning på kvaliteten 

eller anvendeligheden af madrassen.

Garanti
Cobi Rehab garanterer, at produktet er fejlfrit, når det leve-

res. Hvis der på nogen måde er en mangel eller skade på 

produktet, når det modtages, skal De omgående bede om et 

nyt hos Cobi Rehab.

Garantiperioden 3 år fra købsdato.  

Fakturaen er “garantibevis”.

Der ydes ikke garanti på produkter hvor serienummer, batch 

nummer eller lign. er blevet fjernet eller beskadiget væsent-

ligt, eller på produkter, hvor der er foretaget reparation af 

uautoriseret personale eller hvis Cobi Rehab vurderer at 

produktet er blevet håndteret på en ureglementeret måde. 

Denne vurdering foretager Cobi Rehab.

Denne garanti dækker IKKE normal vedligeholdelse så som 

rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller 

dele. Hvis en skade er opstået pga. ukorrekt brug vil der 

blive faktureret en pris for service og anvendte reservedele.

Garantien ovenfor er den eneste gældende garanti. Cobi 

Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

FORHANDLER 

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 

Danmark 

Tlf.: +45 70 25 25 22 

www.cobirehab.com

04/2018/JP

PRODUCENT

SPM

Cumhuriyet Mh Orhan Alp Yörük

35875 Izmir

Tyrkiet
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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