
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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. 

 

Bendix ryg 

En all around ryg, der kan monteres på de fleste kørestole. 

Anvendes til brugere med nedsat fysisk funktionsniveau. Puden kan overgå og 

tilpasses til anden bruger. 

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser. 

• Tilpasses til den enkelte bruger 

• Kompatibel med flexarme fra Kelvin 

komfort kørestolen 

• Kompatibel med Edison 

nakkestøtte og standard 

nakkestøtten fra Kelvin kørestolen. 

PRODUKTARK 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=20141
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=24144&art0=90886&nart=1
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Bendix ryg 

Anvendelse og konstruktion 

Bendix ryggen er en all round ryg, som kan 

monteres på andre kørestole, herunder komfort 

kørestole. 

Bendix ryggen er forsynet med fem puder i ryggen 

og to puder på hver siddestøtte. Alle syv puder kan 

tilpasses individuelt. Det vil sige, at der kan tilføjes 

(eller fjernes) fyld i hver enkel pude.  

Det sikrer en meget præcis og individuel opbygning 

af ryggen, så der opnås mest mulig aflastning og 

støtte af udsatte områder. 

Den individuelle tilpasning betyder tryghed og 

sansestimulering for bruger. 

Bendix ryggen er opbygget efter de samme 

principper som Kelvin stolen. 

Der kan løbende laves tilpasninger, og Bendix 

ryggen kan let genanvendes til anden bruger.  

Langt de fleste tilpasninger kan foretages mens 

bruger sidder i kørestolen, hvilket kan spare bruger 

for unødvendige forflytninger samtidig med, at 

støtten kan placeres mere præcist. 

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser:  

0, 1, 2 og 3. 

Betræk 

Til hver størrelse Bendix ryg findes et strækbart, 

åndbart og vaskbart bomuldsbetræk, som lægges 

over ryggen, så tilsmudsning undgås. 

 
Rengøring og vedligeholdelse 

Bendix ryg og puder kan tørres af med en klud 

opvredet i mildt sæbevand.   

Alle puder kan skiftes ved overgang til ny bruger. 

Bomuldsbetrækket kan vaskes på 60° og 

tørretumbles. 

Desinfektion  

Bendix ryg og puder kan desinficeres med fx Wet 

Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm. 

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger 

om anvendelsen af Bendix ryg. Det indeholder 

også visse specifikationer for Bendix ryg.  

Den nyeste version af dette produktark finder du 

på vores website. Tjek om den version, du sidder 

med nu, er det nyeste.  

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet 

med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i 

skriftstørrelsen. 

 

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 

eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere 

oplysninger om Bendix ryg. 

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre 

produktspecifikationerne uden forudgående 

varsel. 

 

 

Om dette produktark 

Opbevaring og transport 

Når Bendix ryg ikke er i brug, bør den opbevares 

tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved 

temperaturer mellem 0°C til + 45°C og ved en 

relativ luftfugtighed på 20 - 75%. 

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder 

også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.  

Transport 

Bendix ryg alene er egnet til land- og/eller 

lufttransport Når Bendix ryg er påmonteret en 

kørestol afhænger egnetheden til transport af den 

pågældende kørestol. 

 



 
 

 | 2021-12 Produktark Bendix ryg     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brugervægt Jf. vægten på den benyttede kørestol 

Materiale Aluminium 

Højde 57 cm 

Vægt Ca. 6 kg 

Vaskbart, åndbart bomuldsbetræk Ja 

Pudeoverflade PU 

Kompatibel med nakkestøtte og flexarme Ja 

Pudefyld Latex med Krøyer-kugler 

ISO - klassifikation ISO 18 10 03 - 01 

Produktets forventede levetid 7 år 

Risikoklasse I 

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

Model/Rygbredde indvending/sædebredde i cm Varenummer HMI 

Bendix ryg str. 0/30/37 0302-999-001 76648 

Bendix ryg str. 1/35/42 0302-999-002 76649 

Bendix ryg str. 2/40/47 0302-999-003 76650 

Bendix ryg str. 3/45/52 0302-999-004 76651 

Tilbehør 

Betræk til ryg str. 0 0302-999-011  

Betræk til ryg str. 1 0302-999-012  

Betræk til ryg str. 2 0302-999-013  

Betræk til ryg str. 3 0302-999-014  

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

Specifikationer 

 

Bestilling og tilbehør 

https://www.cobirehab.com/

