PRÆSENTATION

Cobi Cruise Power bariatrisk komfort kørestol
Verdens første serieproducerede komfort kørestol med fremdrift til
bariatriske borgere.
Cobi Cruise Power er lige nu den eneste komfort kørestol i verden med
fremdrift, hvor plejepersonale uden brug af værktøj kan tilpasse
kørestolens ryg individuelt til borgers kropsform og behov.

MAKS. BRUGERVÆGT 325 KG

•

Findes i to udgaver, en manuel (Cobi
Cruise) og en elektrisk udgave (Cobi
Cruise Power).

•

Kørestolene kan komme igennem de
fleste døråbninger, hvilket sikrer
borger frihed og mobilitet.

•

Bruges i rehabiliteringen af både
sengeliggende og mobil borger.

•

Armlænene kan vinkles og skubbes
væk, ved fx forflytninger.

•

Elektrisk tilt og recline er standard på
begge udgaver.

•

Kørestolene er desinficerbare og
vaskbare i vaskehal på fx depot.

En del af Cobi Rehabs bariatriserie.

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner
om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Cobi Cruise og Cobi Cruise Power komfort kørestol
Cobi Cruise og Cobi Cruise Power er udviklet i tæt samarbejde mellem danske
ingeniører, ergoterapeuter og bariatriske borgere. Kørestolene produceres i EU.
Cobi Rehabs nyeste komfort kørestol
matcher den bariatriske borgers daglige
behov og rutiner:
-

Svingbare benstøtter

-

Benstøtter med en maks.
vægtkapacitet på 150 kg hver

-

Polstrede fodstøtter og armlæn
”Skålformede” armlæn mindsker
risikoen for tryksår
Ekstra lange armlæn sikrer godt
greb ved forflytninger.
Negativ tilt og recline aktiveres
med joystick (på begge udgaver)
Maks. distance for Cruise Power er
ca. 15 km
Justerbar sædedybde og syv
forskellige bredder.

-

Et innovativt sele- og pudesystem på ryggen gør det
nemt at indstille ryggen til brugers kropstype med
drejeknapper, helt uden brug af værktøj.

Bred indvendig og smal udvendig

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk
eller på +45 7025 2522 for bestilling
eller for andre bariatriske produkter.
.

Med en totalbredde på under 80 cm
(modeller med en sædebredde på 50-65 cm) kan
Cobi Cruise og Cobi Cruise Power komme
igennem de fleste standarddøre i private hjem

eller på afdelinger. Det betyder en uhørt grad af
mobilitet og mulighed for socialt liv for borger og
nem transport fra én afdeling til en anden for
plejepersonalet. Maks. brugervægt 325 kg.

24 tommer drivhjul gør den manuelle udgave (Cobi
Cruise) retningsstabil og nem at manøvrere rundt for
plejepersonale eller den selvstændige borger.

Den elektriske udgave (Cobi Cruise Power) er udstyret
med 12,5 tommer hjul og et joystick, som kan betjenes
af både borger og plejepersonale. Den maksimale
hastighed er 7,5 km i timen.
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