
-	Neurologisk	skadede	brugere
-	Brugere	i	palliative	forløb
-	 Immobile	brugere
-	Smertepatienter

Lasal	lejringspuder

Bruges til Brugsanvisning

Lasal	Trekantpude	
Lasal	Nakkepude

Lasal	T-pude
Lasal	Halvmånepude



Specifikationer

Anvendelse
Lasal	lejringspuder	bruges	af	børn	og	voksne	som	støtte	

og	aflastning	i	liggende	eller	siddende	stilling	i	fx	sengen,	

kørestolen,	sofaen	eller	på	gulvet.	

Pudernes	formbarhed	giver	lejringen	en	større	overflade,	

hvilket	gør	det	både	komfortabelt	og	aflastende	for		

brugeren.	Pudernes	tætte	berøring	ind	mod	kroppen		

giver	en	følelse	af	ro	og	tryghed,	og	det	er	nemt	at	ændre	

på	pudernes	form	undervejs.	

Bemærk,	at	Lasal	lejringspuder	ikke	er	et	antidecubitus		

produkt,	trods	den	høje	komfort	og	trykfordeling.

Beskrivelse	af	
Lasal	lejringspuder	findes	i	en	bred	vifte	af	faconer	og	stør-

relser.	Kombinationen	af	de	små	polystyrenkugler	i	en	fleksi-

bel	inderpude	betrukket	med	et	yderbetræk	i	bomuld	gør,	at	

puderne	former	sig	individuelt	efter	brugeren	og	underlaget.	

Lasal	lejringspuder	er	formbare	og	glider	derfor	ikke,	som	en	

almindelig	pude	kan	gøre.	

Yderbetrækket	findes	i	forskellige	farver,	hvis	man	ønsker	at	

gøre	brug	af	farvekode	i	selve	lejringen.	

Kuglemateriale
Ekspanderet	polystyren.		

Flammehæmmet.

Inderpude
PU–belagt	flammehæmmet		

polyestertekstil.		
Mug-	og	svamperesistent.	

Yderbetræk
100	%	Öko-Tex	bomuld.		

Betrækket	er	anti-bakterielt	behandlet.		
Ej	flammehæmmet.

Rengøring

Bomuldsbetrækket	er	vaskbart.	
Puderne	kan	vaskes	med		

almindelige	rengøringsmidler		
eller	desinficeres.

Bortskaffelse
Puderne	bortskaffes	som	almindeligt	

husholdningsaffald	(brandbart	affald).

ISO-klassifikation 09	07	06	-	02

CE 93/42/EEC	1993

 Brugsanvisningen skal læses grundigt før Lasal  

lejringspuder tages i brug. 

Ret opmærksomheden mod Advarsler og Sikkerheds

vejledninger mærket med .

Puderne må ikke anvendes uden grundig instruktion 

fra uddannet personale, eller af personale, der har fået 

instruktion i brugen af puderne. Forkert lejring kan 

medføre skader på brugeren.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 

skader på produktet eller personskader forårsaget 

af forkert installation, forkert montering eller forkert 

anvendelse af produktet.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, 

som er beskadigede eller mangler. Brug ALDRIG egne 

erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulyk

ker, som opstår efter reparationer, der er lavet uden 

skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

	ADVARSEL 

-	Undgå	skarpe	og	ru	genstande	mod	puderne

-	Undgå	at	få	klemt	puderne	i	fx	sengehesten	eller	ved	

hjulene	og	andre	dele	på	kørestolen

-	Brug	ikke	puder,	der	er	gået	i	stykker

-	Brug	ikke	Lasal	lejringspuder	i	nærheden	af	brand-

kilder	eller	varme	overflader

-	Brug	ikke	puderne	sammen	med	varmetæpper,	da	det	

kan	føre	til	overophedning	af	brugeren

-	Placér	ikke	computer	eller	andet	elektronisk	udstyr	

på	lejringspuderne.	Det	kan	føre	til	overophedning	og	

antændelse	af	det	elektroniske	udstyr.

	SIKKERHEDS- 
VEJLEDNINGER
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Tpude  

T-puden	bruges	som	abduktionspude	mellem	benene	eller	

som	generel	støtte	til	underbenene.	T-puden	bruges	også	til	

mavelejring,	hvor	puden	løfter	personen	op	i	en	tilpas	højde	

fra	underlaget,	hvilket	øger	bevægelsesfriheden.

Trekantpude  

Trekantpuden	er	en	forholdsvis	fast	pude,	der	bruges	som	

stabilisator	langs	kroppen	i	siddende	eller	liggende	stilling	

eller	som	fyld	i	sengen.	Afhængigt	af	størrelsen	kan	Tre-

kantpuden	også	bruges	som	støtte	under	knæene,	langs	

underbenene	eller	under	fødderne.

Halvmånepude  

Halvmånepuden	bruges	som	støtte	under	arm	og	hånd	eller	

i	svangen	i	siddende	og	liggende	stilling.	Halvmånepuden	

bruges	også	som	trykaflastning	mellem	knæ	og	fødder.

Nakkepude  

Nakkepuden	sidder	tæt	ind	til	halsen	hele	vejen	rundt.		

Den	støtter	og	stabiliserer	hoved-	og	nakkeregion	i	halvt	

siddende	stilling.	Puden	er	formbar,	og	fyldet	kan	masseres	

hen,	hvor	der	er	behov	for	det.	Betrækket	kan	bestilles	med	

lukning	med	gribebånd	for	helt	tæt	lukning	mod	halsen.

Vedligeholdelse	og		
rengøring	
Udover	almindelig	rengøring	kræver	Lasal	lejringspuder	

ingen	særlig	vedligeholdelse.	Puderne	skal	opbevares	tørt	

og	ved	almindelig	rumtemperatur.	Undgå,	at	puderne	kom-

mer	i	berøring	med	ru	overflader	samt	skarpe	og	spidse	

genstande.	Undgå	at	efterlade	puderne	i	direkte	sollys	over	

længere	tid.

Yderbetrækket	kan	vaskes	på	60°	C.	Bemærk,	at	farven	

på	yderbetrækket	falmer	med	tiden.	Vask	kulørte	betræk	

separat.	Yderbetræk	tørretumbles	ved	lav	temperatur	og	

krymper	ca.	5	%.

Inderpuden	aftørres	med	vand	tilsat	rengøringsmiddel,		

klor-engangsklude	(max.	1000	ppm)	eller	sprit.	Inderpuden	

må	ikke	maskinvaskes,	da	polystyrenkuglerne	smelter	ved	

temperaturer	over	71°	C.	Varmeelementerne	i	en	vaske-

maskine	eller	tørretumbler	kan	tage	skade	at	af	komme	i	

kontakt	med	polystyrenkugler.

PH-værdien	på	det	anvendte	desinficeringsmiddel	bør	ikke	

være	højere	end	11,4.	Undgå	skyllemidler	og	andre	tilsæt-

ningsstoffer,	som	indeholder	opløsningsmidler.

Garanti
Garantiperioden	for	Lasal	lejringspuder	er	et	år	fra	købsdato.	

Fakturaen	gælder	som	garantibevis.

Lasal	lejringspuder,	der	er	blevet	anvendt	til	andre	formål	

end	den	tilsigtede	anvendelse	eller	har	været	genstand	for	

forsømmelighed,	misbrug,	forkert	opbevaring	eller	håndte-

ring,	fejlbetjening,	uautoriserede	modifikationer	eller	skader	

udover	normal	slitage,	som	er	afgjort	af	Cobi	Rehab,	er	ikke	

omfattet	af	denne	garanti.

Enhver	uautoriseret	reparation	af	produktet	samt	manipula-

tion	af	komponenterne	vil	ugyldiggøre	garantien.

Lasal	T-puder

Lasal	Nakkepuder

Lasal	Halvmånepuder

Lasal	Trekantpude

PRODUCENT OG 
FORHANDLER

Cobi	Rehab

Fuglebækvej	1D

DK-2770	Kastrup

Danmark

Tlf.:	+45	70	25	25	22

www.cobirehab.com
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COBI REHAB		

Fuglebækvej	1D		

DK-2770	Kastrup				

Danmark		

Tlf.	+45	7025	2522

www.cobirehab.com
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