
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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 stok 

Stærk og funktionel stok udviklet til den bariatriske bruger. 

Bariatrisk stok er beregnet til brugere op til 270 kg.  

• Højdejusterbar 

• Designet af Cobi Rehab 

• Stærk rørkonstruktion 

• Vægtkapacitet op til 270 kg 
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Specifikationer  

Brugervægt max. 270 kg 

Højdejusterbar 71-93 cm 

Vægt 0,9 kg 

Refleks Ja 

Materiale Krom molybdæn stål/SAE41-30 

Greb TPR – Termoplastisk gummi 

ISO - klassifikation ISO 12 03 03 - 05 

Produktets forventede levetid 7 år 

Risikoklasse I 

Grundlæggende UDI 5740000100010MV 

UDI-DI 5740000102810 

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

Model Varenummer HMI 

Bariatrisk stok 0200-000-000  36492 

Bariatrisk stok 

Anvendelse og konstruktion 

Bariatrisk stok er en ekstra forstærket stok af stål, 

specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed 

under gang for brugere op til 270 kg. Den bruges 

på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. 

Bariatrisk stok kan bruge indendørs og udendørs. 

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt 

direkte over akslen. Stokken har fast greb, refleks 

og håndledsstrop.  

Indstilling 

Bariatrisk stok er udstyret med to udløserknapper 

på stokkens skaft til højdeindstilling.  

Før brug skal højden på Bariatrisk stok justeres 

ved at trykke på de to udløserknapper. 

 Bariatrisk stok må ikke bruges, før de to 

udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt 

på plads. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Bariatrisk stok rengøres med vand og et 

almindeligt rengøringsmiddel.  

Kontroller de to udløserknapper regelmæssigt og 

udskift dem hvis nødvendigt. Manglende kontrol 

af de to udløserknapper, som anvist, kan 

forårsage funktionsfejl. 

Desinficering 

Bariatrisk stok kan også desinficeres med fx Wet 

Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm. 

 Desinficer altid Bariatrisk stok, inden den 

overgår til ny bruger. Det sker for at undgå 

krydskontamination. 
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