
Cumulix kørestol  
Tilpasses altid den enkelte bruger

-	Tilpasses	den	enkelte	bruger
-	Forbedrer	livskvaliteten
-	Giver	tryghed	og	sansestimuli
-	Nem	at	håndtere	for	plejepersonalet	
-	Let	at	rengøre.

Bruges til 

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

-	Brugere	med	mange	smerter.

Scan koden og få  
brugsanvisningen.



Cumulix	kørestol	tilpasses	altid	den	enkelte	bruger.	Det	øger	både	effekt	og	komfort.		

Den	individuelle	tilpasning	og	den	øgede	komfort	er	med	til	at	højne	brugerens	livskvalitet,		

aktivitetsniveau	og	funktionsniveau.

Konstruktion

Cumulix kørestolen kan indstilles efter brugerens hofte-, knæ- 

og ankelled. De mange tilpasningsmuligheder sikrer brugeren en 

optimal støtte fra isse til hæl, trods deformiteter og kontrakturer. 

Kørestolen kan desuden tiltes op til 40°, hvilket hjælper ved 

forflytninger.

Cumulix kørestolen er opbygget af puder fyldt med latex og 

små Krøyer-kugler.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som brugeren får via den komfortable 

Cumulix kørestol, kan være med til at højne aktivitetsniveauet. 

Med det øgede aktivitetsniveau kommer også en højere grad 

af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer.

Fleksibilitet

Cumulix kørestolen er opbygget af tre pudegrupper; en kom-

plet sædeindsats, en komplet lægpude-indsats og en komplet 

fodpude-indsats. Der kan monteres flexarme i hver side af 

kørestolen.

Flexarmene understøtter brugerens arme og skaber tryghed, 

ro og komfort. 

Mængden af fyld i hver eneste pude kan justeres, så den pas-

ser præcis til det sted på kroppen, hvor der er behov for støtte. 

Cumulix kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af 

tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen. 

Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter 

fra Cobi Rehab.

Cumulix kørestolen kan også påmonteres el-tilt og/eller hjæl-

pemotor. 

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 for at høre mere om vores 

specialløsninger.

Cumulix kørestol  
Tilpasses altid den enkelte bruger

-	Kan	højne	livskvaliteten
-	Kan	øge	aktivitets-	og		
funktionsniveauet

-	Høj	komfort
-	Individuel	tilpasning
-	Skaber	tryghed	og	ro

125	kg
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Cumulix kørestol  
Stolens anatomi – pudenumre

Pudenr Pudebeskrivelse

1 Komplet sædeindsats

2 Flexarm understøtter, højre

3 Flexarm understøtter, venstre

4 Komplet lægpude

5 Komplet fodpude

Komplet sædeindsats

4 - Komplet lægpude

1 - Komplet sædeindsats

5 - Komplet fodpude
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Model
Sædebredde  

cm
Sædedybde 

 cm
Total bredde  

cm
Ryglæns-
højde cm

Varenummer HMI

Cumulix kørestol S 48 34-40 48 70 60 0308-148-000 119651

Cumulix kørestol M 48 40-46 48 70 60 0308-248-000 119652

Cumulix kørestol L 48 46-52 48 70 60 0308-348-000 119653

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

Tilbehør Varenummer

Armlæn vinkeljusterbar højre 0300-999-067H

Armlæn højdeindstilleligt venstre 0300-999-067V

Benstøtter eleverbare standard sæt L  
Husk monteringskit

0300-999-072

Fodstøtter to-delt sæt L 0300-999-078

Regnslag størrelse L 0300-999-038

Stretch-cover betræk One Size 0300-999-017

Stretch-cover betræk standard  
til flexarm/stk.

0300-999-020

Komfort betræk L48 0300-999-028

Bord universal 0100-999-001

Cumulix kørestol  
Specifikationer

Kelvin kørestol

Brugervægt max. 125 kg

Vægt Ca. 39 kg

Sædetilt bagud 10-40°

Nakkestøtte Ja, flere typer

Fodstøtter Ja, flere typer

Hjælpemotor kan eftermonteres Ja

Indstillelig skubbebøjle Nej

Indstillelig i hofte-, knæ- og ankelled Ja

Åndbart- og vaskbart betræk Ja

Stel Lakeret aluminium

Hjul Massive

Pudeoverflade PU 

Pudefyld Latex med Krøyer-kugler

Tilbehør 

Tilbehøret	til	Cumulix	kørestol	er	kompatibelt	
med	tilbehøret	til	Kelvin	kørestolen.

Cumulix kommer af ordet cumulus,	som	er	navnet	på	den	type	lette,	lyse	skyer	på	himlen,	der	vars-
ler	fortsat	godt	vejr.	

En	sky	er	ofte	afbildet	som	noget,	der	er	rart	at	sidde	på,	og	den	forestilling	afspejler	ganske	godt	
Cumulix	kørestolens	kvaliteter.	

Vi	har	med	en	komfortabel	kørestol	at	gøre,	som	kan	formes	til	kroppens	linjer,	og	som	bringer	ro	og	
stabilitet	med	sig.		

Ro,	stabilitet	og	endda	fremgang	er	blot	nogle	af	de	mange	positive	tilbagemeldinger,	vi	oftest	får,	
når	vi	genbesøger	brugeren.	Det	bekræfter	os	blot	i,	at	en	individuelt	tilpasset	positionering	i	en	
Cumulix	kørestol	fra	Cobi	Rehab	bidrager	til	tryghed	og	ro,	flere	sansestimuli	–	og	dermed	mere	
livskvalitet.
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Fodstøtte Håndbremser

Cumulix fra siden Cumulix 10-40° tilt

Cumulix kørestol 
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

cobirehab.com
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