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Autofirm 

Autofirm fylder madrassen 

maksimalt. Det gør pleje og 

forflytning nemmere. Funktionen 

stopper efter 20 minutter. 

Vekslende - Statisk – Siddende 

Tryk på Skift (figur 4) for at veksle 

mellem de tre funktioner. 

Vekslende veksler madrassens 

lufttryk i forskellige intervaller.  

Statisk bevarer madrassens 

lufttryk konstant. 

Siddende øger trykket i madrassen 

under borgers bagdel, når bruger 

sidder op. Pumpen veksler fortsat. 

Husk at slå funktionen Siddende 

fra, når borger lægges ned igen. 

I tilfælde af hjertestop 

Tøm straks madrassen ved at dreje 

CPR-ventilen i hovedenden hen på 

OPEN. Træk slanger ud af pumpen. 

Driftsforstyrrelser 

Alarmknappen på frontpanelet 

bipper og lyser (figur 7) ved 

manglende strøm eller for lavt 

tryk. Tjek, at luftslanger og CPR-

ventilen er sat rigtigt i.  

Indstilling af brugervægt 

Pumpen indstiller sig automatisk 

til borgers behov og kropsform. 

Tallet kan afvige fra borgers 

præcise vægt!  

Tryk på Soft-knappen (figur 1), 

hvis der er brug for en blødere 

madras. Tryk på Firm-knappen 

(figur 2), hvis der ønskes en 

hårdere madras. 

Rengøring 

Brug vand, en ren klud og et 

mildt rengøringsmiddel.  

Desinficer madras og pumpedele 

med ethanol 70-85% eller et 

klorprodukt min. 1000 og max. 

10000 ppm. 

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras og pumpe 

QUICK GUIDE 

Klargøring af madras og pumpe 

1. Læg madrassen på 

sengebunden med cellerne opad. 

Fastgør madrassens stropper. 

2. Tjek, at CPR-ventilen er lukket.  

Den sidder i venstre side i 

hovedenden. 

3. Hæng pumpen på sengegavlen. 

Slut madrassens luftslanger til 

koblingen på siden af pumpen. 

4. Sæt strømstikket i 

stikkontakten. 

5. Tænd pumpen på kontakten på 

højre side. Tryk så på ON/OFF på 

frontpanelet (figur 6). 

6. Autofirm knappen (figur 5) 

blinker, indtil det maksimale 

lufttryk er fundet. 

7. Vent 20 minutter. Læg så 

borger på madrassen. 

 

 

 

8. Pumpen bruger nu 20 

minutter på at indstille sig til 

vekseltryk og til borgers behov 

og kropsform. Tallet kan afvige 

fra borgers præcise vægt!  

Herefter stopper lampen 

mellem Soft- og Firm-knappen 

på panelet med at blinke, og 

pumpen afgiver et kort signal. 

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 

25 22 ved driftsforstyrrelser. 

Lås betjening 

Frontpanelet låser efter 25 sek. 

uden brug. Tryk 3 sek. på Lås 

betjening (figur 3) for at tænde. 

Håndprøven 

Før hånden ind mellem cellerne 

under borgers tungeste del, 

som regel bækkenet.  

Borger skal ligge/sidde halvvejs 

ned i madrassen. Justér trykket i 

madrassen med SOFT og FIRM. 

Gentag håndprøven jævnligt. 
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