
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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 Comfort Kørestolspude 

Dansk designet standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos 

bariatriske brugere. 

Comfort Kørestolspude er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.  

 

 

• Tryksårsforebyggende 

• Specialudviklet til bariatriske 

brugere 

• Viskoelastisk top 

• Strækbart inkontinensbetræk 

• Vægtkapacitet op til 325 kg 

PRODUKTARK 
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Kørestolspude til forebyggelse af tryksår 

Comfort Kørestolspude er en standard 

kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos 

bariatriske brugere op til 325 kg. 

Comfort Kørestolspude bruges i kørestole på 

hospitaler, i plejeboliger og private hjem.  

Før brug 

Placér Comfort Kørestolspude i kørestol eller i 

stol, så lynlåsen vender nedad. Tjek, at betrækket 

på Comfort Kørestolspude er lynet korrekt. 

 Anbring ikke yderligere lag eller polstring 

mellem puden og bruger, da dette kan reducere 

effekten af puden. 

 

Under brug 

Undersøg jævnligt kørestolspuden for at sikre, at 

pude og betræk vender korrekt, og at puden ikke 

er våd eller defekt.  

 En våd eller defekt Comfort Kørestolspude kan 

mindske effekten af tryksårsforebyggelsen og i 

værste fald forsage personskade. 

 

 

Konstruktion 

Comfort Kørestolspude består af et tre cm 

viskoelastisk skumlag øverst. Nederst er der et 

Heavy Duty PUR-skumlag, opskåret i fjedre. 

Affjedringssystemet er patenteret og sikrer, at 

trykket fordeles til en større overflade, hvilket 

øger trykaflastningen. 

Det medfølgende inkontinensbetræk er lavet af 

Dartex materiale. Inkontinensbetrækket er 

åndbart, antibakterielt behandlet og 

brandhæmmende. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Comfort Kørestolspude kan ikke vaskes i 

vaskemaskine.  

Inkontinensbetrækket kan rengøres med vand og 

et almindeligt rengøringsmiddel. Betrækket kan 

også maskinvaskes på 95°C og tørretumbles. 

Desinfektion 

Comfort Kørestolspude kan også desinficeres 

med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-

1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection). 

Desinficer altid Comfort Kørestolspude, inden den 

overgår til ny bruger. Derved undgås 

krydskontamination.  

Langtidsopbevaring 

Comfort Kørestolspude bør opbevares mørkt og i 

temperaturer mellem -10° - 50°C.  
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Maksimum brugervægt 325 kg 

Vægt 2 kg 

Sædebredde 550/610/660/720/820 mm 

Sædedybde 450 mm 

Sædehøjde 120 mm 

Pudebase HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum 

Inkontinensbetræk Dartex 

ISO - klassifikation 18 10 06 01 

Produktets forventede levetid  3 år 

Risikoklasse I 

Grundlæggende UDI 5740000100011MX 

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

Model Bredde cm Dybde x 
højde i cm 

HMI-
nummer 

Varenummer 

Comfort Kørestolspude med inkon. 
betræk 

55 45 x 12 47700 0230-055-045 

Comfort Kørestolspude med inkon. 
betræk 

61 45 x 12 47699 0230-061-045 

Comfort Kørestolspude med inkon. 
betræk 

66 45 x 12 47697 0230-066-045 

Comfort Kørestolspude med inkon. 
betræk 

72 45 x 12 45332 0230-072-045 

Comfort Kørestolspude med inkon. 
betræk 

82 45 x 12 47701 0230-082-045 

Inkontinensbetræk 55   0230-055-001 

Inkontinensbetræk 61   0230-061-001 

Inkontinensbetræk 66   0230-066-001 

Inkontinensbetræk 72   0230-072-001 

Inkontinensbetræk 82   0230-082-001 

Specifikationer 

Bestilling 

| Fuglebækvej 1D, DK-2770 Kastrup, +45 7025 2522, cobirehab.com 

https://www.cobirehab.com/

