
Kelvin kørestol  
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor | Bendix ryg

-	Bliver	tilpasset	til	den	enkelte	bruger
-	Giver	tryghed	og	stimuli
-	Bidrager	til	større	livskvalitet
-	Øger	muligheden	for	deltagelse	i	aktiviteter
-	Kan	let	overgå	og	tilpasses	ny	bruger.

Bruges til 

-	Brugere	med	stærk	nedsat	funktions-
niveau	som	følge	af	fx	hemiplegi,	
demens,	sklerose	og	Huntingtons		
sygdom

-	Smertepatienter.

Scan koden og få  
brugsanvisning m.m.



Kelvin	kørestol	kan	tilpasses	den	enkelte	bruger	og	giver	øget	komfort.	Den	individuelle	tilpasning	og	

den	øgede	komfort	er	med	til	at	højne	både	aktivitetsniveauet,	funktionsniveauet	og	livskvaliteten.

Konstruktion

Kelvin kørestolen er opbygget af puder fyldt med latex og 

Krøyer-kugler. Kørestolen kan indstilles efter brugerens hofte-, 

knæ- og ankelled. Kørestolen kan desuden tiltes op til 45°, 

hvilket hjælper ved fx forflytninger.

De mange tilpasningsmuligheder sikrer brugeren en optimal 

støtte fra isse til hæl, trods deformiteter og kontrakturer.

Kørestolen er konstrueret med flexarme, som understøtter 

brugerens arme og skaber tryghed, ro og komfort.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som brugeren får via den komfortable 

Kelvin kørestol er med til at højne funktionsniveauet. Med det 

øgede funktionsniveau kommer også en højere grad af flek-

sibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer eller 

aktiviteter.

Fleksibilitet

Kelvin kørestolen er opbygget af en lang række puder og 

dele, som er nøje afstemt med hinanden. Mængden af fyld i 

hver eneste pude kan justeres, så den passer til det sted på 

kroppen, som puden skal understøtte. Mængden af generende 

sømme er begrænset. 

Kørestolen kan opgraderes med abduktionspude, bord og 

forskellige nakkestøtter, benstøtter og armlæn. Alt tilbehør 

tilpasses den enkelte bruger.

Kelvin kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af til-

behør gør det nemt at gentilpasse kørestolen. Gentilpasninger 

bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Kelvin kørestolen kan også senere påmonteres el-tilt og/eller 

hjælpemotor (se Kelvin Aura). Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 

22 og hør mere om de to løsninger.

Kelvin kørestol  
Den enkle løsning, når standarden ikke længere rækker

-	Højner	livskvaliteten
-	Øger	aktivitets-	og		
funktionsniveauet

-	Høj	komfort
-	Individuel	tilpasning
-	Skaber	tryghed	og	ro

125	kg
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Kelvin kørestol  
Stolens anatomi – pudenumre

Pudenr Pudebeskrivelse

1 Kelvin hovedstøtte

2 Ryglænsforlænger

3 - 8 Rygpuder

10 Flad sædepude

11 Sædepude med abduktionsklods

12 - 13 Pude til ben og underben

14 - 15 Sidepuder

16 - 17 Sidepuder til lår

18 - 19 Sidepuder til underben

20 - 21 Flexarm understøtter

22 Pude, der understøtter begge fødder

23 - 24 Hårde armlæn med puder

28 - 29 Lægstøtter, side

30 - 31 Lægpude, posterior

32 - 33 Fodpude

Ryg

Sæde

Fodstøtte

Nr. 12-13-18-19-22
Hel fodstøtte (Standard)

Nr. 30-31-32-33
Delte fodstøtter

5 - Rygpude

3 - Rygpude

6 - Rygpude

7 - Rygpude

10 - Flad sædepude

11 - Sædepude med  
abduktionsklods

30  
Lægpude,  
posterior,  

højre

32 - Fodpude, 
højre

22 - Pude til understøttelse  
af fødder

13 - Puder til ben og 
underben

12 - Puder til ben og 
underben

31  
Lægpude,  
posterior,  
venstre

33 - Fodpude, 
venstre
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Model Sædebredde  
cm

Sædedybde 
 cm

Total bredde  
cm

Ryglænshøjde  
cm Varenummer HMI

Kelvin S 40
34-40 40 63 55

0300-140-000 36013

Kelvin Aura med hjælpemotor S 40 0301-140-000 86758

Kelvin S 48
34-40 48

63
55

0300-148-000 64586

Kelvin Aura med hjælpemotor S 48 0301-148-000 86762

Kelvin M 40
40-46 40 63 55

0300-240-000 64587

Kelvin Aura med hjælpemotor M 40 0301-240-000 86763

Kelvin M 48
40-46 48 63 55

0300-248-000 36496

Kelvin Aura med hjælpemotor M 48 0301-248-000 86764

Kelvin M 56
40-46 56 63 55

0300-256-000 64588

Kelvin Aura med hjælpemotor M 56 0301-256-000 87428

Kelvin L 48
46-50 48 68 55

0300-348-000 36497

Kelvin Aura med hjælpemotor L 48 0301-348-000 86765

Kelvin L 56
46-50 56 68 55

0300-356-000 64589

Kelvin Aura med hjælpemotor L 56 0301-356-000 86766

Tilbehør Varenummer

Nakkestøtte Edison multijusterbar 0300-999-043

Nakkestøtte standard S 0300-999-040

Nakkestøtte standard M 0300-999-041

Nakkestøtte standard L 0300-999-042

Nakkestøttebetræk standard S 0300-999-030

Nakkestøttebetræk standard M 0300-999-031

Nakkestøttebetræk standard L 0300-999-032

Nakkestøttebetræk Edison 0300-999-033

Flexarm højre 0300-999-051H

Flexarm venstre 0300-999-051V

Flexarm med tyngde højre 0300-999-055H

Flexarm med tyngde venstre 0300-999-055V

Armlæn højdeindstilleligt højre 0300-999-062H

Armlæn højdeindstilleligt venstre 0300-999-062V

Benstøtter eleverbare standard sæt S  
Husk monteringskit

0300-999-070

Benstøtter eleverbare standard sæt M  
Husk monteringskit

0300-999-071

Benstøtter eleverbare standard sæt L  
Husk monteringskit

0300-999-072

Tilbehør Varenummer

Fodstøtter to-delt sæt S 0300-999-076

Fodstøtter to-delt sæt M 0300-999-077

Fodstøtter to-delt sæt L 0300-999-078

Regnslag størrelse S 0300-999-036

Regnslag størrelse M 0300-999-037

Regnslag størrelse L 0300-999-038

Stretch-cover betræk One Size 0300-999-017

Stretch-cover betræk standard L56 0300-999-018

Stretch-cover betræk standard til flexarm/stk. 0300-999-020

Komfort betræk S40 0300-999-023

Komfort betræk S48 0300-999-024

Komfort betræk M40 0300-999-025

Komfort betræk M48 0300-999-026

Komfort betræk M56 0300-999-027

Komfort betræk L48 0300-999-028

Komfort betræk L56 0300-999-029

Bord universal 0100-999-001

Lægforlænger modul 0300-999-260

Kelvin kørestol  
Specifikationer

Kelvin kørestol

Brugervægt max. 125 kg

Vægt Ca. 47 kg

Sædetilt bagud 0 - 45°

Nakkestøtte Ja, flere typer

Fodstøtter Ja, flere typer

Hjælpemotor kan eftermonteres Ja

Indstillelige skubbehåndtag Ja

Indstillelig i hofte-, knæ- og ankelled Ja

Åndbart- og vaskbart betræk Ja

Stel Lakeret aluminium

Hjul Massive

Pudeoverflade PU 

Pudefyld Latex med Krøyer-kugler

Bruges til

-	Brugere	med	stærk	nedsat	funktions-
niveau	som	følge	af	fx	hemiplegi,	demens,	
sklerose	og	Huntingtons	sygdom

-	Smertepatienter.
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Bord 45° tilt funktion

Standard betræk Fodstøtter to-delt

Kelvin kørestol Stor	genanvendelighed		
–	alle	dele	kan	udskiftes
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Let betjening med vippekontakt. 

Kør frem: Tryk vippekontakt ned. 
Bak: Tryk vippekontakt op.

Kelvin Aura med hjælpemotor

Maksimal sikker hældning 7° 

Maksimal hastighed 6 km/t.

Batteritype Li-ion, 36 V

Batterikapacitet 11,6 Ah

Batteriets vægt 3 kg

Opladningstid 6 timer til maks. opladning

Rækkevidde 18 km*

Opladerindgang 100 – 240 V 50/60 Hz

Opladerudgang 24 V DC/2,35 A

Omgivende temperatur ved brug -5° C til + 45° C

Omgivende temperatur ved opladning +10° C til +40° C

Omgivende temperatur ved opbevaring  
og transport

-10° C til +60° C

Kelvin	Aura	har	en	maksimal	hastighed	på	6	km/t	og	gør	det	muligt	for	brugere	med	nedsat	funk-

tionsniveau	at	komme	lettere	rundt	til	aktiviteter	både	indendørs	og	undendørs.	Med	hjælpemotor	

bliver	det	også	lettere	for	pårørende	og	plejepersonale	at	inddrage	udendørsarealer	til	aktiviteter	for	

stærkt	bevægelseshæmmede	brugere.

Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor
Fordi udendørsaktiviteter højner livskvaliteten

-	Støjsvag	hjælpemotor
-	Let	at	betjene
-	Nem	at	manøvrere
-	Bidrager	til	større	livskvalitet	
og	flere	aktivitetsmuligheder.

Bruges til

-	Bevægelseshæmmede	bru-
gere,	hvor	udendørsliv	er	højt	
prioriteret.	

	
Kelvin	Aura	bruges	i	hjem-
met,	på	plejecentre	og	på	
specialinstitutioner.

Kelvin Aura kørestol med 
integreret hjælpemotor
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Bendix	ryggen	er	anvendelige	til	mange	patientgrupper,	herunder	hemiplegiske	brugere,	smertepatien-

ter	og	brugere	med	fx	sklerose	eller	Huntingtons	sygdom.

Bendix ryggen er opbygget efter de samme principper som

Kelvin kørestolen. Det vil sige, at der kan lægges ekstra støtte 

ind efter behov,  samtidig med at der i ryggen kan gives plads 

til kyfoser, skolioser og lignende. Bendix ryggen giver også 

tryghed og sansestimulering.

Bendix ryggen er forsynet med fem puder i ryggen, som alle 

kan tilpasses individuelt. Derudover er der to puder på hver 

sidestøtte, som også kan tilpasses individuelt. Det giver en 

præcis opbygning af ryggen, så der opnås maksimal aflastning 

af udsatte områder. 

Der kan løbende laves tilpasninger af ryggen, også mens  

brugeren sidder i kørestolen. 

Ryggen kan overgå og gentilpasses til en anden bruger. 

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser: XS, S, M og L.

Bendix ryg
Bendix ryg er en all around ryg, der kan monteres på de fleste kørestole.

-	Individuel	tilpasning
-	Løbende	tilpasninger	kan	foretages
-	Kan	gentilpasses	anden	bruger
-	Kompatibel	med	flexarme	fra	Kelvin	kørestolen
-	Kompatibel	med	Kelvin	nakkestøtte.

Bendix ryg

Flexarme Ja

Nakkestøtte Ja, flere typer

Åndbart- og vaskbart betræk Ja

Pudeoverflade PU

Pudefyld Latex med Krøyer kugler

Model Rygbredde 
indvendig cm

Passer til 
sædebredde 

cm
Varenummer HMI

Bendix ryg str. XS 30 37 0302-999-001 74648 

Bendix ryg str. S 35 42 0302-999-002 74649

Bendix ryg str. M 40 47 0302-999-003 74650

Bendix ryg str. L 45 52 0302-999-004 74651

Tilbehør

Betræk til Bendix ryg str. XS 0302-999-011

Betræk til Bendix ryg str. S 0302-999-012

Betræk til Bendix ryg str. M 0302-999-013

Betræk til Bendix ryg str. L 0302-999-014

Bruges til

-	Brugere	med	nedsat	fysisk	
funktionsniveau,	som	følge	
af	fx.	hemiplegi,	demens,	
sklerose	eller	Huntingtons	
sygdom

-	Smertepatienter.
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

cobirehab.com
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