
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Bariatrisk Albuestok 

Stærk og funktionel albuestok udviklet til den bariatriske bruger. 

Albuestok er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg. Den bruges på hospitaler, i 

plejeboliger og i private hjem. Bariatrisk Albuestok kan bruge indendørs og udendørs. 

 

 

• Højdejusterbar 

• Designet af Cobi Rehab 

• Anatomisk håndgreb 

• Stærk rørkonstruktion 

• Vægtkapacitet op til 325 kg 

• Tre modeller: universal, højre 

og venstre model 
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Model HMI-nummer Varenummer 

Albuestok med universal håndgreb 51996 0205-000-000C 

Albuestok med anatomisk håndgreb højre  83607 0205-000-000RC 

Albuestok med anatomisk håndgreb venstre 83609 0205-000-000LC 

Specifikationer  

Brugervægt max. 325 kg 

Højdejusterbar 68-110 cm 

Vægt 1,5 kg 

Refleks Ja 

Underarmsstøtte 15 cm 

Håndgreb 14 cm 

Materiale Krom molybdæn stål/SAE41-30 

Greb Nylon med fibre 

ISO - klassifikation ISO 12 03 06 - 04 

Produktets forventede levetid 7 år 

Risikoklasse I 

Grundlæggende UDI 5740000100010MV 

UDI-DI 5740000102889, 5740000102896, 5740000102902 

Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til 
stor skriftstørrelse ved synshandicap. 

Bariatrisk Albuestok 

Anvendelse og konstruktion 

Bariatrisk Albuestok er en forstærket stok af stål, 

specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed 

under gang for brugere op til 325 kg.  

Albuestok har en bred underarmsstøtte og leveres 

med universal eller anatomiske håndgreb med 

indbygget refleks. Albuestok har en 25 mm stærk 

rørkonstruktion og kan højdereguleres via 

clipssystem med gennemgående stålpind. 

Indstilling 

Albuestok højdeindstilles ved at fjerne clipsen og 

sætte stokkebenets inderrør i ønsket position, 

stikke clipsens pind gennem hullerne og derefter 

trykke clipsen på plads.  

Albuestok må ikke bruges, før clipsen til 

højdeindstilling er trykket helt på plads. 

Rengøring og vedligeholdelse 

Bariatrisk Albuestok rengøres med vand og et 

almindeligt rengøringsmiddel eller desinficeres 

med et klorprodukt 1000-1200 ppm.  

Desinficer altid Bariatrisk Albuestok ved overgang 

til ny bruger. Derved undgås krydskontamination. 

Clips og den gennemgående pind skal 

kontrolleres regelmæssigt og udskiftes ved behov. 

Manglende kontrol af clips, som anvist kan 

forårsage funktionsfejl. 
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