
Cobi hygiejnepuder 
Positioneringspuder til brug i badesituationer 

Cobi hygiejnepuder

-	Skaber	stabilitet	og	trykfordeling
-	Giver	tryghed,	sansestimuli	og	komfort
-	Virker	tryksårsforebyggende
-	Forebygger	shear.

Bruges til

-	Neurologiske	patienter
-	Alment	svækkede	medicinske	eller		
geriatriske	brugere

-	Brugere	med	svære	fejlstillinger	eller	
udadreagerende	adfærd	

-	Undervægtige	brugere
-	Brugere	med	komplekse	smerter.
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Cobi Nakkehygiejnepude

Cobi Halvmånehygiejnepude

Når positionering i badesituationen er en udfordring 

Cobi hygiejnepuder er fremstillet til brug i badesituationer. 

Her skaber de en sikker og behagelig positionering, som giver 

brugeren en følelse af tryghed og stabilitet. 

Hygiejnepuderne gavner også arbejdsforholdene for plejeper-

sonalet, fordi den stabile positionering mindsker risikoen for, at 

brugeren glider eller ender i en forkert position.

Pudernes materiale forbedrer komforten i badesituationer og 

virker trykfordelende ved knoglefremspring. Cobi hygiejnepu-

der bør af hygiejnemæssige årsager tilknyttes én bruger og 

ikke deles af flere.

Puderne har en blå og en sort side. Den sorte side vendes ind 

mod kroppen. 

Cobi hygiejnepuder 

Vores	ergoterapeuter	står	altid	klar		
med	rådgivning	og	vejledning	i	brugen		

af	hygiejnepuderne	

Kontakt	os	på	70	25	25	22

Cobi Halvmånehygiejnepude

Halvmånepuden bruges som en lille stabil støtte langs med 

truncus i badestol eller som nakkestøtte på bruselejet.

Cobi Nakkehygiejnepude

Puden supplerer den eksisterende hovedstøtte i badestol eller 

på bruseleje og sikrer endnu bedre stabilisering og centrering 

af hoved og nakke.

 

Cobi T-hygiejnepude

T-puden bruges til at separere eller centrere. Den stabiliserer 

ben og fødder i badestol eller på bruselejet. 

T-puden giver støtte ved fejlstillinger i fødder og fylder op, hvis 

fødderne ikke hviler tilstrækkeligt på fodstøtten.

   

Cobi Bananhygiejnepude S

Puden støtter under en paretisk arm og i siden på overkrop-

pen. Puden virker også som underarmsstøtte for begge arme i 

skødet eller som fyld bag nakke og skuldre. 

Cobi Bananhygiejnepude M og L

Puden støtter hele kroppen i badestolen eller på bruselejet. 

Den fungerer også som fyld ved stabilisering af undervægtige 

brugere. Puden placeres bag ved nakken og støtter overkrop-

pen på hver side. Puden skal placeres inden for armlænet. Den 

kan også placeres fra nakke og ned under den ene arm foran 

personen. Placeres puden langs kroppen giver den en sikker 

maveliggende positionering på bruselejet ved vask af ryggen.

Cobi Bananhygiejnepuder

Cobi T-hygiejnepude
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Cobi Bananhygiejne pude S og Cobi T-hygiejnepude L

Pudernes placering stabiliserer hofte, knæ og understøtter 

nakken i rygliggende stilling.

Cobi Bananhygiejne pude L, Cobi Nakkehygiejnepude  

og Cobi T-hygiejnepude S

Pudernes udformning og placering gør det muligt at lægge 

brugeren stabilt i en 30° graders sideliggende stilling.

Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi T-hygiejnepude L

Den symmetriske armstøtte giver en følelse af afgrænsning og 

tryghed. Puden kan også bruges til positionering af fejlstillede 

fødder. Puden er desuden god til urolige og utrygge brugere.

Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi Nakkehygiejnepude

Begge puder giver en stabil og tryg sideliggende lejring,  

som gør det nemmere for personalet at udføre plejeopgaver. 

Puderne kan også ligge bag ryggen og kan med fordel anven-

des til brugere ude af stand til at opretholde en siddestilling. 

Cobi Bananhygiejnepude L

Puden giver side- og nakkestøtte samt støtte af paretisk arm.
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Model Højde 
cm

Bredde 
cm Varenummer HMI

Cobi Halvmånehygiejnepude 21 47 3002-9601-000 119110

Cobi Nakkehygiejnepude 37 56 3002-9911-000 64986

Cobi Bananhygiejnepude S 50 90 3002-9811-000 64982

Cobi Bananhygiejnepude M 62 110 3002-9111-000 64981

Cobi Bananhygiejnepude L 76 125 3002-9101-000 64983

Cobi T-hygiejnepude S 38 60 3002-9027-000 64984

Cobi T-hygiejnepude L 50 78 3002-9017-000 64979

Tilbehør Højde 
cm

Bredde 
cm Varenummer

Vaskepose S (Cobi Nakkehygiejnepude, Halvmånehygiejnepude og T-hygiejnepude S) 38 52 3002-9802-000

Vaskepose M (Cobi Bananhygiejnepude S og T-hygiejnepude L) 52 66 3002-9803-000

Vaskepose L (Cobi bananhygiejnepude M og L) 74 72 3002-9804-000

Cobi hygiejnepuder  
Specifikationer

Cobi hygiejnepuder 

Yderbetræk overside 100 % polyester

Yderbetræk underside 100 % polyester netstof

Fyld-materialer Brandhæmmende EPS perler (ekspanderet polystyren)

Rengøring og  
desinfektion

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal Cobi Hygiejnepuden tørres 
hurtigst muligt efter brug.

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den tørre helt dér. Hygiejnepuden 
kan også tørres i tørreskab eller i tørretumbler ved max 60° C.

Ved behov kan Cobi Hygiejnepuden vaskes i vaskepose ved max. 60° C.  
Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose. 

Brug almindeligt vaskemiddel, men intet skyllemiddel!

Cobi hygiejnepuden skal på grund af størrelsen og tyngden altid vaskes i en 
større vaskemaskine.
 
Hygiejnepuden kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi 
under 11,4.

ISO - klassifikation ISO 14971:2012
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