
Cobi Søhest pude og  
Cobi Finne pude mellem knæ

Scan koden og få  
brugsanvisningen.

Cobi lejringspuder 
Hjælpemidler, der gør en forskel...

-	Til	særlige	lejringsbehov
-	Kurver	sig	omkring	knoglefremspring	og	fordeler	trykket
-	Perfekt	til	lejring	i	Semi-Fowler	liggestilling	
-	Gør	det	nemt	at	lejre	sideliggende	
-	Antibakterielt	forseglede	puder
-	Aftagelige	vaskbare	betræk
-	Giver	sansestimuli

Bruges til

-	Demente
	-	Bariatriske	brugere
	-	Neurologiske	skadede
	-	Geriatrisk	rehabilitering
	-	Brugere	i	palliative	forløb.
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Cobi Universal pudeCobi Universal pude

Hver	pude	bruges	til	løsninger	af	flere	forskellige	positioneringsproblematikker,	afhængigt	af	den	enkelte	

brugers	konkrete	behov.	Lejringspuderne	er	designet	i	samarbejde	med	specialenheder	inden	for	demens	

og		neurologiske	skader.

Materialets	gode	kvalitet	gør,	at	faconen	holdes,	hvilket	betyder	stabilitet	samt	god	understøttelsesflade	og	

trykfordeling.

Stor tyngde og anatomisk design

I designet af Cobi lejringspuder er der lagt vægt på, at puder

ne er fleksible og kropsnære. Pudernes tyngde gør, at lejringen 

af brugeren forbliver stabil.

Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er velegnede til lejring af bariatriske brugere, neurolo

gisk skadede, demente, smertepatienter og brugere i palliative 

forløb, hvor få og selv små bevægelser kan udløse smerter. 

Fælles for disse patientgrupper er, at mange af dem er i  

højrisikozonen for at udvikle vævsskade og tryksår.

Eksempler på lejring 

Cobi Søhest pude er den komplette sidelejringspude. Alle de 

nødvendige komponenter til god sidelejring er samlet i én og 

samme pude.

Cobi Søhest pude kan også bruges sammen med Cobi Finne 

pude til frontlejring.

Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til 

mindskning af spasticitet og give taktil stimuli, hvilket hjælper 

blandt andet demente. Den afgrænsende fornemmelse af  

kroppen, giver nemlig en beroligende effekt.

Konstruktion

Cobi lejringspuder er fremstillet af materialer, der skaber stabil 

lejring og stor trykfordeling. Materialets sammensætning giver 

både taktile og proprioceptive input.

Pudernes stof er vandtæt, men samtidig åndbart. Stoffet 

er antibakterielt behandlet, uden brug af nano materialer. 

Puderne er lufttætte og fyldt med små Krøyerkugler, granulat 

og vægtfylde, hvilket sikrer, at positioneringen holdes, og at 

puderne ikke ændrer facon. 

Der fås to typer betræk, et hygiejnebetræk og et jerseybetræk. 

Hygiejnebetrækket er lavet af et strækbart materiale, som er 

antibakterielt forseglet. Betrækket er åndbart, vandtæt og 

brandhæmmende. Jerseybetrækket af 100% økologisk bomuld 

er ekstra blødt og strækbart.

Cobi lejringspuder 
Flere funktioner i én og samme pude

Cobi	deltager	gerne	i	konkrete		
afprøvninger	med	brugere	med	komplicerede	

lejringsproblematikker.	

Kontakt	os	på	cobi@cobi.dk	eller	70	25	25	22.
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Cobi Upude under overkrop,  
Cobi Skøde pude under hovede,  
Cobi Cylinder pude under knæ,  

Cobi Finne pude under underben

Cobi Hæl/arm pude

Cobi Hæl/arm pude Cobi Skøde pude

Cobi Skøde pude
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Cobi Skøde pude

Kelvin Support  
Mellem hovedpude

Cobi Robust pude

Cobi Cylinder pude 
kort

Cobi Hpude

Cobi Stor hoved
pude

Cobi Universal pude

Kelvin Support  
Stor hovedpude

Cobi Lille hovedpude 

Cobi Flexi pude

Cobi Hæl/arm pude

Cobi Upude

Kelvin Support  
Lille hovedpude

Cobi Kile pude

Kelvin Support  
Arm/hånd/læg/hæl pude

Cobi Søhest 
pude

Cobi Søhest Junior 
pude

Cobi Finne 
pude

Cobi Finne 
pude

Cobi lejringspuder

Kelvin Support puder
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Cobi Søhest pude / Cobi Søhest Junior pude

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige kom

ponenter til god sidelejring er samlet i én og samme pude.

Cobi Søhest pude kan også bruges sammen med Cobi Finne  

til frontlejring.

Cobi Finne pude

Cobi Finne pude er ekstra tilbehør til Cobi Søhest pude og  

bruges til at give yderligere aflastning og til at positionere 

ankel og hæl.

Cobi Flexi pude

Cobi Flexi giver brugeren rigtig god kropsstøtte takket være 

dens udformning. Den kan også bruges som Upude, og da 

enderne er syet i spids, kan den placeres tættere på kroppen i 

SemiFowler liggestilling. 

Cobi Robust pude

Denne cylinderpude er 200 cm lang og 28 cm bred og har 

ekstra tyngde, hvilket gør puden velegnet til en tæt lejring som 

SemiFowler liggestilling, eller ved 135° sideliggende/delvis 

bugleje. 

Puden bruges også til agiterede brugere med behov for øget 

taktil stimuli og proprioceptiv afgrænsning.

Cobi H-pude

Cobi Hpude er en lejringspude, der kan bruges på et utal af 

måder. I sidelejring positioneres hofteleddet i neutral stilling, 

hvilket er relevant i lejring af fx hofteopererede eller spastikere.  

Når Cobi Hpuden anvendes rygliggende, positioneres hofte

leddet i fleksion, og benene lejres støttet og stabilt. Puden kan 

desuden bruges i trænings og behandlingsseancer.

Cobi Cylinder pude kort

En knæ og hasepude, som er uundværlig, når der skal lejres i 

SemiFowler liggestilling og ved fleksion af knæet. Puden kan 

også bruges til ved sidelejring, som stabilitet til knæene.

Cobi Lille hovedpude 

Cobi lille hovedpude udfylder små hulrum i positioneringen, 

samtidig med at den understøtter. Cobi Lille hovedpude  

bruges også til at forebygge tryksår mellem knæene.

Cobi Stor hovedpude

Cobi Stor hovedpude bruges til rygstøtte ved lejring i Semi

Fowler liggestilling. Puden giver god støtte og komfort samt  

et godt stabilt hold, når den bruges til positionering af hovedet 

i neutral nakkestilling. 

Når puden bruges under læggene i rygliggende stilling, giver 

puden god trykaflastning til hælene.

Cobi Hæl/arm pude

Puden bruges til at løfte hælen fra madrassen ved behandling 

af tryksår. Puden bruges også, hvor hele underbenet er løftet 

for at undgå ødemdannelser.

Puden bruges også til at lejre en hemiplegisk arm eller til  

brugere med nedsat tonus.

Cobi Kile pude

Kile puden er udformet som en trekantet pude og kan benyt

tes til fleksible formål, som fx stabilisering foran og bag ryggen 

i sideleje. Brug af Cobi Kile pude foran kroppen giver øverste 

arm og skulder en god understøttelse i neutral stilling. I rygleje 

bruges Cobi Kile pude til at understøtte haserne, læg og lår. 

Cobi U-pude (rede med flex arme)

Uformen gør denne pude velegnet som kropsstøtte. Puden 

kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Krops

støttepuden er en af grundstenene i SemiFowler liggestilling.

Cobi Skøde pude

Skøde pude bruges i den siddende stilling, hvor den urolige 

bruger har gavn af at sidde med “katten i sin favn”. Puden 

bruges også til lejring af hovedet og til at skabe stabilitet i den 

siddende stilling i sengen under lårene.

Cobi Universal pude

Universal pude bruges til hofteabduktion og til at mindske 

risikoen for hoftedislokation, når en bruger vendes fra ryg til 

sidelejring. Derudover er puden velegnet til understøttelse af 

arm/skulder og forebyggelse af ødemdannelse.

Kelvin Support arm/hånd/læg/hæl pude

Puden bruges til lejring af en hemiplegisk arm og til brugere 

med nedsat tonus. Puden bruges også til at løfte hælen fra 

madrassen og til behandlinger, hvor underbenet løftes for at 

undgå ødem dannelser.

Kelvin Support hovedpude - lille/mellem/stor

Hovedpuderne bruges til rygstøtte, når der lejres i SemiFowler 

liggestilling. Derudover giver hovedpuderne øget komfort, når 

de bruges som nakkestøtte.

Cobi lejringspuder

Kelvin Support puder
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Model Længde 
cm

Bredde 
cm

Højde
cm Kg Varenummer HMI

Cobi lejringspudesæt komplet med taske 0400000000

Cobi Cylinderpude pude kort 62 29 20 1,7 0400064000 101214

Cobi Flexi pude 194 27 15 3,7 0400068000 101215

Cobi Robust pude 200 28 28 6,0 0400070000 101216

Cobi Hæl/arm pude 40 28 11 0,5 0400060000 101218

Cobi Universal pude 58 39 22 1,7 0400054000 101220

Cobi Søhest pude 186 51 12 5 0400056000 101221

Cobi Søhest Junior pude 127 27 12 2,5 0400057000 101282

Cobi Finne pude 58 28 8 0,6 0400058000 101222

Cobi Upude 88 94 17 2,7 0400072000 101225

Cobi Skøde pude 55 54 12 1,2 0400050000 101226

Cobi Lille hovedpude 39 25 8 0,3 0400048000 103833

Cobi Stor hovedpude 58 40 13 0,9 0400049000 103834

Cobi Hpude 51 30 30 1,8 0400074000 103835

Cobi Kile pude 40 50 14 1,1 0400066000 103836

Tilbehør Hygiejnebetræk Jerseybetræk

Pudebetræk Cobi Cylinder pude kort 0400064010 0400064015

Pudebetræk Cobi Flexi pude 0400068010 0400068015

Pudebetræk Cobi Robust pude 0400070010 0400070015

Pudebetræk Cobi Hæl/arm pude 0400060010 0400060015

Pudebetræk Cobi Universal pude 0400054010 0400054015

Pudebetræk Cobi Søhest pude 0400056010 0400056015

Pudebetræk Cobi Søhest Junior pude 0400057010 0400057015

Pudebetræk Cobi Finne pude 0400058010 0400058015

Pudebetræk Cobi Upude 0400072010 0400072015

Pudebetræk Cobi Skøde pude 0400050010 0400050015

Pudebetræk Cobi Lille hovedpude 0400048010 0400048015

Pudebetræk Cobi Stor hovedpude 0400049010 0400049015

Pudebetræk Cobi Hpude Intet betræk Intet betræk

Pudebetræk Cobi Kile pude 0400066010 0400066015

Opbevaringstaske til Cobi lejringspuder 0400080000 0400080000

Cobi lejringspuder 
Specifikationer

Bruges til

-	Demente
-	Bariatriske	brugere
-	Neurologiske	skadede
-	Geriatrisk	rehabilitering
-	Brugere	i	palliative	forløb.

Cobi lejringspuder

Fyldmaterialer

3 mm Krøyerkugler af ekspanderet polystyren.
Gummigranulat til at skabe vægtfylde.
Polyurethanskum (PUskum) der opfylder  
ØKOTEX® Standard 100. 
Fordelingen er tilpasset hver pudetype. 

Pudeoverflade
Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med 
PU (polyurethan) og antibakterielt behandlet.

Hygiejnebetræk
Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med 
PU (polyurethan) og antibakterielt behandlet.

Jerseybetræk 100% økologisk bomuld

Rengøring
Begge betræk er vaskbare.
Puderne kan rengøres med almindelige  
rengøringsmidler eller desinficeres.

ISO  klassifikation ISO 09 07 06  02
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Model Længde 
cm

Bredde 
cm Varenummer HMI

Kelvin Support Arm/hånd/læg/hæl 27 27 3001027027 88785

Kelvin Support Lille hovedpude 40 40 3001040040 88786

Kelvin Support Mellem hovedpude 40 60 3001040060 88787

Kelvin Support Stor hovedpude 40 70 3001040070 88788

Tilbehør

Microfiberbetræk, til pudestørrelse 30 x 30 cm 3001999003

Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 40 cm 3001999002

Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 65 cm 3001999001

Kelvin Support puder 
Specifikationer

Bruges til

-	Demente
-	Neurologiske	skadede
-	Geriatrisk	rehabilitering
-	Brugere	i	palliative	forløb.

Kelvin Support puder

Kuglemateriale Ekspanderet polystyren 

Kuglestørrelse Ca. 1 mm

Pudeoverflade Polyester, polyuretan polycarbonat

Pudebetræk 67% bomuld, 33% polyester

Rengøring

Pudebetrækket er vaskbart.  
Puderne kan rengøres med  
almindelige rengøringsmidler  
eller desinficeres.

ISO  klassifikation ISO 09 07 06  02
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