
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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. 

 

Rollator Support 

Stærk og funktionel rollator udviklet til den bariatriske bruger. 

Rollator Support er beregnet til brugere, der vejer op til 200 kg.  

Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i 

private hjem. Findes i to bredder. 

 

• Passer til mange døråbninger 

• Fungerer også som hvilestol 

• Stærk konstruktion 

• Vægtkapacitet op til 200 kg 

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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Rollatoren, der mindsker belastningen på håndled 

Rollator Support anvendes af mobile brugere, der 

har fysik og kognitive evner til at styre, gå og 

bremse rollatoren på en sikker og forsvarlig måde. 

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper 

brugeren til at gå i en oprejst stilling og sikrer 

aflastning på håndleddene. 

Rollator Support findes i to bredder, 61 cm og 71 

cm. Tallet refererer til afstanden mellem 

håndtagene.  

Vær opmærksom på, at modellen med en 

totalbredde på 84 cm kan have svært ved at 

komme igennem visse døråbninger.   

Valg af model afhænger af brugers kropsform. Til 

brugere med meget fylde omkring bækken og lår 

anbefaler vi en størrelse 71 cm. Kontakt os på 

7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling. 

 

Konstruktion 

Rollator Support er udstyret med et stort polstret 

sæde, som gør det muligt at holde hvil undervejs.  

Den meget stærke og holdbare konstruktion giver 

sammen med de massive hjul med stålgafler sikrer 

stor sikkerhed og støtte for brugeren. 

Rollator Support har stabile bremser, som både 

kan låse som parkeringsbremse eller bruges som 

manuel bremse. De to former for bremser sikrer 

kontrol og sikker manøvrering.  

Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i 

håndtagene. 

Sikkerhedsbøjle 

Når brugeren sætter sig på rollatoren, sikrer 

sikkerhedsrygbøjlen, at brugeren placeres på 

hvilesædet. På den måde undgås fald bagover, og 

brugeren føler sig tryg ved at sætte sig ned. 

Rengøring og vedligeholdelse 

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter 

og sikkerhedsrygbøjle skal rengøres med vand og 

et almindeligt rengøringsmiddel. 

 

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje 

måned.   

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse 

af Rollator Support. 

 Desinfektion 

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter 

og sikkerhedsrygbøjle kan også desinficeres med 

fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 

ppm.  

Hvilesæde og sikkerhedsrygbøjle kan ved behov 

skiftes ved overgang til ny bruger. 

 

Transport i bil 

Rollator Support kan let klappes sammen, hvis 

den skal transporteres i motoriseret køretøj. 

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og 

sikkerhedsrygbøjlen tages af.  

 Rollator Support må ikke bruges som sæde i 

motoriseret køretøj. 

 

Rollator King 

Vores anden bariatriske Rollator (King) minder i 

sin konstruktion om Rollator Support.  

Rollator King har dog håndtag i stedet for 

underarmsstøtter. 

Hvis bruger i stedet har behov for en Rollator 

King, kan underarmsstøtterne afmonteres og 

erstattes af håndtag.  

Kontakt Cobi Rehab for mere information om 

afmontering af underarmsstøtter. 



 
 

 | 2022-07 Produktark Bariatrisk Rollator Support     3 

 

 

 

 

 

Specifikationer, model 61 cm og 71 cm  

Brugervægt max. 200 kg 

Total længde 850 mm 

Total bredde 740/840 mm 

Bredde mellem håndtag 610/710 mm 

Højdejusterbar i 2,5 cm interval 100 - 130 mm 

Sædebredde 510 mm 

Sædedybde 370 mm 

Åbning ind til sædet 610/710 mm 

Sædehøjde 510 mm 

Vægt 17 kg 

Vægt i kurv maks.  5 kg 

Sammenklappelig Ja 

Hvilesæde Ja 

Massive hjul Ja 

Ramme Krom molybdæn stål/SAE41-30 

Underarmsstøtter samt sæde- og rygpolster Polyuretan 

Hjul 8’’ massive 

Forventet holdbarhed 7 år 

ISO–klassifikation ISO 12 06 06 – 11 

Risikoklasse I 

Grundlæggende UDI 5740000100007N8 

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

Model Siddebredde Totalbredde Varenummer HMI 

Rollator Support, 610 mm, inkl. kurv 610 mm 740 mm 0173-050-000  88145 

Rollator Support, 710 mm, inkl. kurv 710 mm 840 mm 0173-071-000  127906 

Håndtag, venstre   0170-999-010L  

Håndtag, højre   0170-999-010R  

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

https://www.cobirehab.com/

