
 
 
 
 

 

 

 

  

Bariatrisk vekseltrykmadras  

Bariatrisk vekseltrykmadras med Legacy XL pumpe til forebyggelse og 

behandling af tryksår hos bariatriske borgere. 

Anvendes til borgere, som er tryksårstruede eller skal have hjælp til stillingsskift. 

Vekseltrykmadrassen bruges i hjemmeplejen, plejeboliger og institutioner.  

Maks. brugervægt 270 kg. 

Medical device 

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. 

 

PRODUKTARK 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=14650
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Dette produktark indeholder vigtige oplysninger 

om målgruppen for og anvendelsen af Bariatrisk 

vekseltryksmadras. Den indeholder også en 

specifikationsliste.  

Den nyeste version af dette produktark finder du 

på vores website.  

Hvis du har brug for et produktark skrevet med en 

større skriftstørrelse, findes den i PDF-form på 

cobirehab.com, som kan skaleres op i 

skriftstørrelsen. 

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 

2522, hvis du ønsker flere oplysninger om 

Bariatrisk vekseltrykmadras. 

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre 

produktspecifikationerne uden forudgående 

varsel. 

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse 

af produkter kan ses på hjemmesiden. 

 

Om dette produktark 

Bariatrisk vekseltrykmadras bruges i plejeboliger, i 

hjemmeplejen og på institutioner 

Her bruges madrassen til borgere, som er alment 

eller midlertidigt svækket og derfor mere 

sengeliggende end normalt. 

Bariatrisk vekseltrykmadras er specialudviklet til 

forebyggelse af tryksår. Madrassen kan bidrage til 

forbedring af blodcirkulationen og til at nedsætte 

trykket i kontaktområdet. 

Bariatrisk vekseltrykmadras er beregnet til 

borgere, der vejer op 270 kg. 

Bariatrisk vekseltrykmadras kan genbruges og er 

nem at rengøre. 

Kontraindikationer 

Bariatriske borgere med ustabile frakturer må ikke 

ligge på en bariatrisk vekseltrykmadras. 

Konsultér altid en læge eller terapeut, før en 

borger tildeles en bariatrisk vekseltrykmadras. 

 

Anvendelse 

Bariatrisk vekseltrykmadras består af 20 luftceller 

lavet i et forstærket plastmateriale. Cellerne er 22 

cm høje. 

Den elektroniske vekseltrykspumpe sørger for, at 

luften skiftevis pumpes ind eller tømmes ud af de 

20 celler. Det vil sige, når celle 1, 3, 5 osv. fyldes 

med luft, tømmes celle 2, 4, 6 osv. langsomt, 

hvorefter cyklussen vender. Tidscyklussen 

indstilles manuelt. 

Vekseltrykket flytter presset på borgers væv. Det 

bidrager til forbedring af blodcirkulationen og til 

forebyggelse af tryksår. 

Ved strømsvigt holder Bariatrisk 

vekseltrykmadras luften i 24 timer. Borger 

kommer ikke i forbindelse med sengebunden i 

løbet af de 24 timer. 

 

Vekseltrykmadrassens luftceller kan udskiftes 

enkeltvis. Cellerne holdes på plads ved hjælp af 

trykknapper og tre cellestyrer. De midterste celler 

er ventilerede. Det sikrer luftgennemtrængningen 

og mindsker varmeophobning. 

Bundbetrækket er slidstærkt og fastgøres til 

sengerammen med kraftige stropper. 

Alle dele kan udskiftes ved behov. 

Betræk 

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire 

retninger og anti-bakterielt behandlet på 

overfladen. 

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning 

og er flammehæmmende. Betrækket kan vaskes, 

tørretumbles og desinficeres. 

Betrækket er forsynet med lynlås på fire sider. 

Lynlåsen er dækket af et overlap af betrækket. 

Konstruktion 
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  Pumpens monitor måler konstant trykket i 

madrassen. Ved for lavt tryk, fylder pumpen 

automatisk madrassen til det fastsatte niveau. 

ON/OFF - figur 1 

Tænd- og slukknappen sidder på højre side af 

pumpen. 

SIKRING - figur 2 

Pumpen har to sikringer. 

LEDNING - figur 3 

Ledningen er fastmonteret på pumpen. 

PRESSURE RANGE  - figur 4 

Madrassen har 8 komfortniveauer stigende med 

34 kg pr. niveau (fra 34 kg – 272 kg). 

CYCLE TIME (cyklustid) - figur 5 

Der er 4 cyklustider, 10, 15, 20 eller 25 min.  

10 min. = 2 tændte dioder.  

15 min. = 4 tændte dioder osv.  

ALARM RESET - figur 6 

Alarmen lyder og ALARM RESET-lampen blinker 

ved strømsvigt eller tryktab. 

Tryk på knappen for at slå lyden fra eller til igen. 

STATIC – figur 7 

Statisk funktion stopper vekseltrykfunktionen. 

ALTERNATING - figur 7 

Tryk på ALTERNATING for at skifte til 

vekseltrykfunktion. 

AUTOFIRM - figur 8 

Autofirm er til pleje i sengen. Her  fyldes 

madrassen op 70 mm Hg (maksimum). Holdes i 

30 minutter. Tryk på AUTOFIRM for stop af 

funktion, før de 30 min. er gået. 

Pumpen skifter automatisk tilbage til vekseltryk. 

Pumpens funktioner 

Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 

Figur 1  

Figur 1  

Figur 1  



 
 

 | 2022-09 Produktark Bariatrisk vekseltrykmadras med Legacy XL pumpe     4 

 

 

 

  

Hvis Bariatrisk vekseltrykmadras og/eller sengen 

skal flyttes, slukkes der på vippekontakten, før 

strømstikket hives ud af stikkontakten. Derefter 

trækkes luftslangerne ud af pumpen. Montér 

transportdækslet, der sidder på koblingen.  

Bariatrisk vekseltrykmadras holder på luften i ca. 

24 timer. 

Når pumpen og Bariatrisk vekseltrykmadras igen 

tilsluttes strømforsyningen, skal den individuelle 

tilpasning til borger gentages. 

Fastspændingsstropperne på hver side af 

vekseltrykmadrassen kan bruges som 

bærehåndtag. 

Transport 

 

Sluk pumpen på ON/OFF-knappen.  

Frakobl vekseltrykmadrassen og udløs CPR-

ventilerne.  

Vekseltrykmadrassen foldes sammen, når den er 

tømt for luft. Opbevares liggende. 

 Tjek jævnligt, at vekseltrykmadrassen ikke er 

våd eller defekt. 

 

 

Opbevaring (herunder langtidsopbevaring) 

 

Bariatrisk vekseltrykmadras kan rengøres med 

vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til 

aftørring. 

Bariatrisk vekseltrykmadras kan også desinficeres 

med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-

1200ppm. 

Betrækket og bundbetrækket kan maskinvaskes 

ved 95° C. 

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme eller 

hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke 

stryges. 

 

Rengøring af madras og betræk 

Tør de udvendige overflader på strømkablet, 

strømforsyningen og slanger af med en fugtig 

klud med vand og et rengøringsmiddel. Tør efter 

med en ren, tør klud. 

De forskellige dele kan også desinficeres med 

ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200 

ppm. 

Sprøjt ikke væske direkte på selve pumpen. 

 

 Sluk altid for strømforsyningen inden 

rengøring. 

Alle dele på Bariatrisk vekseltrykmadras skal 

desinficeres grundigt, når madras og pumpe 

overgår til en ny bruger. Det sker for at undgå 

krydskontaminering og infektioner.  

 

Rengøring af strømforsyning, strømkabel og slanger 
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Specifikationer  

Brugervægt 20-270 kg 

Beregnet til sårkategori 1-4 

ISO-klassifikation 04 33 06-05 

Generelle krav og prøvningsmetoder i henhold til DS/EN12182:2012 

Estimeret holdbarhed 7 år 

Risikoklasse I 

Manualen findes på website, hvor den kan skaleres op ved synshandicap 

Serienummeret findes påsyet på madraslabel 

Miljøforsvarlig bortskaffelse Aflever madras og pumpe til genanvendelse, da 
størstedelen af produkterne kan genbruges. 

Madras  

Længde 200/220 cm 

Bredde 100/220 cm 

Højde 27 cm 

Vægt 14/18 kg 

Anvendelig direkte på sengebund Ja 

Anvendelig til indstillelig sengebund Ja 

Lyntømningsfunktion Ja (CPR-ventil) 

Autofirm funktion Ja 

Cellemateriale Nylon/PU 

Madrasbase materiale PU 

Brandhæmmende madras Ja 

Betræk  

Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk Ja 

Madrasbetræk PU-coated Polyester 

Brandhæmmende betræk Ja 
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Pumpe  

Pumpens mål 35 x 24 x 13 cm 

Pumpens vægt 3,8 kg 

Lydsvag Ja 

Trykinterval 10-70 mm Hg 

Cyklusinterval 10, 15, 20 og 25 min.  

Audiovisuel alarm ved lufttab Ja 

Audiovisuel alarm ved strømtab Ja 

Strømkabel 5 m 

Sikring (2 styks) Ja. T1A/250V 

Strøminput AC220-240V/50 Hz 

Strømforbrug Normal brug: 15W 

Temperaturkrav til pumpe I brug 5 - 45° C 

Temperaturkrav til opbevaring -25° - 70° C 

Klassifikation pumpe Elektrisk beskyttelse Klasse II, Type BF dobbelt 
isoleret med/uden funktionel jording 

Apparatbeskyttelse IPXO 

Elektromedicinsk udstyr Overholder EN 60601-1:1990 + A1+A2+A13 

Beskyttelse for elektromedicinsk udstyr til anvendelse i hjemmet IEC 60601-1: 1988 + 
A1+A2 

Produceret under kvalitetskontrol ISO13485 

Model navn 
Legacy XL Bariatric Series Alternating Pressure Pump and 

Low Air Loss Mattress 
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PRODUCENT 

Compass Health Brands 
21973 Commerce Parkway 

Strongsville 
Ohio 44149 

USA  

 

FORHANDLER 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 


