
 
 
 
 

 

  

Kelvin Support pude  

 
Udviklet specielt til lejring i seng og som support pude til 

kørestol. 

Anvendes på institutioner, i plejeboliger, private hjem og i hjemmeplejen.  

Lejringspuden findes i flere størrelser og former.  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Kelvin Support pude 

Kelvin Support puden er én af mange serier i Cobi 

Rehabs sortiment af lejringspuder. Support puden 

fremmer og sikrer optimal lejring i seng og 

stabilitet i kørestol på en simpel, men effektiv 

måde.  

Support puden er fyldt med små Krøyer-kugler i 

vakuumbehandlet form, hvilket betyder, at 

kuglerne forbliver runde. Vakuumbehandlingen 

bevirker også af kuglerne ikke suger fugt til sig. 

 

 

Mængden af små kugler, bevirker at puden former 

sig ind til kroppen, hvorved der sikres stor 

trykfordelingsflade og stabilitet. 

Pudematerialets sammensætning tilgodeser alle 

typer af underlag uden at øge risikoen for tryk og 

shear af huden. 

Pudeoverfladen er antibakterielt forseglet, mens 

det tilhørende jerseybetræk er vaskbart. 

Kelvin Support puden kommer med et orange 

betræk. Det orange betræk tages af, når 

jerseybetrækket lægges på. 
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Kelvin Support puder og cylinderpude 

Support puderne findes i tre størrelser, lille, 

mellem og stor. Cylinderpuden findes i én 

størrelse. 

Til forskel fra andre typer af lejringspuder, giver 

fyldet, som findes i Kelvin Support puden, en langt 

større trykfordeling og afgrænsning ind til 

kroppen. Disse egenskaber er særligt velegnet til 

fx urolige brugere, til svære smerteproblematikker 

og til tonusforstyrrelser. 

Puderne kan bruges som rygstøtte ved fx en 30 

graders lejring eller som supplerende rygpude i 

Semi-Fowler lejring. 

 

Ofte bruges pude eller cylinderpude som støtte af 

ben og læg i ryg- eller sideliggende stilling.  

Ved hæle eller ødemdannelser bruges puderne til 

at elevere hele underbenet for at undgå tryk på de 

pågældende områder. 

Kelvin Support Arm/hånd/læg/hæl pude 

 De mindste puder er oftest dem, som giver det 

sidste touch til den optimale lejring.  

Puden bruges til at skabe trykfordeling fx omkring 

hæle, albuer, knoglefremspring og andre udsatte 

steder på kroppen.  

Den bruges som hovedpude for trykfordeling 

omkring et øre eller som ekstra støtte til hoved og 

nakke.  

Pudens størrelse og form gør den uundværlige 

ved behov for omsluttende lejring eller som 

udfylder af hulrum. Brugere med tonus 

forstyrrelser har også stor gavn af den stabile 

lejring, som Kelvin Support arm/hånd/læg/hæl 

puden ofte bliver en del af.  

For brugere i kørestol kan puden bruges til lejring 

af en hemiplegisk arm eller som lænde- og 

siddestøtte pude.  

Kelvin Support arm/hånd/læg/hæl pude kan også 

bruges til trykfordeling under sårbare fødder, eller 

til understøttelse af asymmetrisk siddestilling. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Jerseybetrækket kan vaskes ved 40 grader.  

Betrækket hænges til tørres. Jerseybetrækket kan 

ikke tørretumbles. 

Puden kan om nødvendigt vaskes i en vaskepose i 

vaskemaskinen ved 40 grader og tørretumbles på 

lav varme.  

Puden skal være helt tør, før den tages i brug igen 

eller lægges væk. 

 

 

 

 

Opbevaring 

Når puden ikke er i brug, skal den opbevares på 

en hylde i et tørt rum.  
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Specifikationer Kelvin Support pude  

Kuglemateriale EPS ekspanderet polystyren 

Kuglestørrelse  Ca. 1 mm 

Pudeoverflade Polyester, polyuretan polycarbonat 

Pudebetræk 67% bomuld og 33% polyester 

Rengøring  Pudebetrækket er vaskbart. 
Puden kan vaskes i vaskepose i vaskemaskine. 

ISO-klassifikation ISO 09 07 06 - 02 

Flammehæmmende 
jerseybetræk tilkøb 

Ja 

Basis UDI-DI TBA 

Produktarket findes på websitet og kan skaleres op til stor skrift ved synsnedsættelse 

Model Kelvin  
Support pude 

Bredde 
cm 

Længde 
cm 

Varenummer HMI 

Hånd/arm/læg/hæl 27 27  3001-027-027 88785 

Lille pude 40 40 3001-040-040 88786 

Mellem pude 40 60 3001-040-060 88787 

Stor pude 40 70 3001-040-070 88788 

Cylinderpude  12 60 3001-012-060 88784 

Tilbehør Varenummer 

Jerseybetræk til pudestørrelse 27 x 27 cm 3001-999-005 

Jerseybetræk til pudestørrelse 40 x 40 cm 3001-999-006 

Jerseybetræk til pudestørrelse 40 x 60 cm 3001-999-007 

Jerseybetræk til pudestørrelse 40 x 70 cm 3001-999-008 

Jerseybetræk til pudestørrelse 12 x 60 cm 3001-999-009 

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller 7025 2522 for mere information, 

undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af hjælpemidler. 

mailto:cobi@cobi.dk

