
Swing kørestol  
Opnå naturlig ro og tryghed hos urolige brugere med gyngestolens stimulering  
af den vestibulære sans.

Scan koden og få adgang  
til Swing på HMI-basen.

-	Sansestimulerende	hjælpemiddel
-	Høj	komfort
-	Individuel	tilpasning
-	Skaber	tryghed	og	ro
-	Kan	højdejusteres

Bruges til 

-	Immobile	brugere	med	ukontrollerede		
bevægelser	og	motorisk	uro

-	Brugere	med	gang-	og	standfunktion.

Fås med flexarme



Swing	er	en	kørende	gyngestol	til	brugere	med	ukontrollerede	bevægelser	og	motorisk	uro.		

Gyngefunktionen	bidrager	til	flere	bevægelsesmuligheder	og	færre	spændinger.

Konstruktion

Swing minder i sin konstruktion om vores to andre kørestole 

Kelvin og Cumulix. Men den gemmer på en fantastisk feature, 

som ved første øjekast er let at overse. Swing er en kørende 

gyngestol!

I bundrammen sidder der to solide bladfjedre, som kan justeres  

sammen med kørestolens højde, så de passer til brugerens 

gyngemønster.

En bremse på kørestolen kan stoppe kørestolens gyngebevæ-

gelser. 

Muligheden for at højdejustere kørestolen gør den meget  

anvendelig til brugere med gang- og standfunktion. Med  

indstilling til lav siddehøjde kan denne type brugere selv 

komme ind og ud af kørestolen.

Effekt 

At aktivere en gyngestol er en bevægelse, der for de fleste 

menneskers vedkommende er automatiseret. Det gør, at bru-

gere af Swing hurtigt og nemt kan få gavn af gyngebevægel-

sens stimulering af den vestibulære sans. 

Vestibulær stimulation i kroppens længderetning, beroliger og 

hjælper til stimuli af balanceorganet i det indre øre.

Swingstolens design hjælper til en behagelig afgrænsning af 

kroppen, mens pudefyldet i sæde-, læg- og fodpudeindsatsen 

stimulerer de proprioceptive og taktile sanser.

Fleksibilitet

Swing kørestolen er opbygget af to pudegrupper; en komplet 

sædeindsats og en komplet læg- og fodpudeindsats. Flexarme 

kan monteres i hver side af kørestolen. Flexarmene understøt-

ter brugerens arme og skaber tryghed, ro og komfort. 

Mængden af fyld (latex og små Krøyer-kugler) i hver eneste 

pude kan justeres, så den passer præcis til det sted på krop-

pen, hvor der er behov for støtte. 

Swing 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.

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

gentilpasninger og specialløsninger.

Swing kørestol 

-	Kørende	gyngestol
-	Sikrer	vestibulær	stimulation
-	Justerbare	puder
-	Specialløsninger	muligt

125	kg
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Swing kørestol  
Kørestolens anatomi – pudenumre

Pudenr Pudebeskrivelse

1 Komplet sædeindsats

2 Flexarm, højre

3 Flexarm, venstre

4 Læg- og fodpude, højre

5 Læg- og fodpude, venstre

Komplet sædeindsats

1 
Komplet  

sædeindsats

4 
Læg- og  
fodpude, 

højre

5 
Læg- og  
fodpude, 
venstre
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Model
Sædebredde  

cm
Sædedybde 

 cm
Total bredde  

cm
Ryglæns-
højde cm

Varenummer HMI

Swing kørestol S 48 34-40 48 70 60 0309-148-000 121099

Swing kørestol M 48 40-46 48 70 60 0309-248-000 121101

Swing kørestol L 48 46-52 48 70 60 0309-348-000 121102

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

Swing kørestol  
Specifikationer

Swing kørestol

Brugervægt max. 125 kg

Vægt Ca. 39 kg

Sædetilt bagud Nej

Nakkestøtte Ja, flere typer

Fodstøtter Ja, flere typer

Hjælpemotor kan eftermonteres Nej

Indstillelig skubbebøjle Nej

Indstillelig i knæ- og ankelled Ja

Højdejustering Ja, (41-47 cm)

Åndbart- og vaskbart betræk Ja

Stel Lakeret aluminium

Hjul Massive

Pudeoverflade PU 

Pudefyld Latex med Krøyer-kugler

Tilbehør 

En	del	af	tilbehøret	til	Swing	kørestol	er	kom-
patibelt	med	tilbehøret	til	Kelvin	kørestolen.

Udviklingen af den nye Swing kørestol bygger på et tæt samarbejde mellem Life & Mobility som producent og os i Cobi Rehab 

som løbende bidragsydere af input til udvikling og forbedringstiltag. 

Den oprindelige Vario Swing kørestol blev udfaset af Life & Mobility omkring år 2006 og har siden da været savnet blandt  

Cobi Rehabs kunder. Derfor har vi i samarbejde med Life & Mobility ”genoplivet” kørestolen i en endnu bedre variation end den 

oprindelige, og det er vi både glade og stolte over.

Swing tilpasses i brugeren – ikke omvendt
Det er vigtigt, at vi lærer af vores erfaringer fra og med brugerne af vores hjælpemidler. Hjælpemidler skal være tilpasset 

brugeren og ikke den anden vej rundt. Denne holdning kræver et tæt samarbejde mellem producent, os i Cobi Rehab og ikke 

mindst jer, kunder og brugere.

Når det tætte parløb fungerer, kan vi bedre sikre os, at hjælpemidlet har den ønskede og tiltænkte effekt. Swing kørestolen er 

et godt eksempel på et velfungerende samarbejde på tværs af faggrupper og brugere.  Vi håber, at I også fremover vil bidrage 

med feedback på Swing kørestolen, så kørestolen som hjælpemiddel fortsætter med at bringe ro, tryghed og forbedret livs-

kvalitet for brugeren. 
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Swing forfra  
uden læg- og fodpuder

Swing forfra med flexarme

Swing fra siden  
uden læg- og fodpuder

Swing fra siden uden flexarme

Swing bagfra  
uden nakkestøtte, læg- og fodpuder

Swing bagfra med nakkestøtte

Swing kørestol 
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

cobirehab.com
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