
 
 
 
 

 

 

 

  

NEST® madras 
- Åndbar, tryksårsreducerende og antibakteriel. 
 

 

NEST® madras 

NEST® madrassen bruges på hospitaler og plejecentre til svækkede 

borgere med behov for en åndbar, vaskbar og trykaflastende madras.  

Brugervægt max 180 kg. 

 

 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

• Hæmmer ophobning og vækst af 

skadelige bakterier. 

• Let fjedrende effekt giver mulighed 

for, at borger kan fastholde 

mobilitet i liggende position. 

 

• Let at anvende, ingen pumpe. 

• Tryksårsforebyggende og 

trykaflastende. 

• 3D-fjederstruktur sikrer konstant 

lav temperatur inde i madrassen. 

Scan koden og find produktet på 

vores website. 

 

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

Konstruktion - madras 

NEST® er en helmadras bestående af to lag. 

Begge lag er lavet af polyesterbaserede 

termoplastiske elastomer, forkortet TPE.  

Det øverste lag er 4 cm højt, mens det nederste 

lag er 9 cm højt, hvilket giver en samlet højde 

med betræk på 15 cm. 

Forskellen mellem de lag er tykkelsen på TPE 

tråden, som madrassen er spundet af. Det øverste 

lag er spundet af en tyndere tråd, hvilket giver en 

høj liggekomfort.  

NEST® madrassen består af 90% luft. Det sikrer 

en meget høj åndbarhed, der klart overgår 

åndbarheden i en konventionel madras.  

NEST® madrassen sikrer lavere hudtemperatur og 

lavere fugtighed. Det betyder en reduktion af 

risikoen for fugtinduceret vævsskader. 

Den lave temperatur og fugtighed inde i 

madrassen forhindrer også den varmeopbygning, 

der kan opstå i fx en konventionel madras. 

Betræk 

Det grønne yderbetræk er et inkontinensbetræk, 

som desuden er strækbart, åndbart og vaskbart. 

Yderbetrækket dækker hele madrassen og lynes 

med lynlås. 

Yderbetrækket er flammehæmmende (crib5). 

Under brug dækkes yderbetrækket af et 

almindeligt hospitalslagen. 

Anvendelse 

Forbedring af mikroklimaet 

NEST® madrassen er oplagt til borgere, der 

oplever store varmeproblematikker i den liggende 

stilling. 

En anden målgruppe er borgere med nedsat 

immunforsvar, som er sårbare overfor infektioner 

forårsaget af fx udefrakommende bakterier.   

NEST® madrassens antimikrobielle egenskaber og 

unikke struktur kan hæmme ophobningen og 

væksten af skadelige bakterier. Færre bakterier 

sænker risikoen for sundhedsrelaterede 

infektioner. 

NEST® madrassen anvendes desuden til borgere 

med risiko for tryksår og til borgere med nedsat 

funktion i bevægeapparatet, der stadig kan og vil 

vende sig alene. NEST® madrassens materiale har 

nemlig i sig selv en let fjedrende effekt. 

 

 

 

 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Daglig rengøring af det heldækkende yderbetræk 

kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, 

ren klud til aftørring. Yderbetrækket kan også 

desinficeres med ethanol 70-85% eller et 

klorprodukt 1000-1200ppm. 

Ved svær kontamination kan der renses med et 

klorprodukt op til 10000 ppm. Skyl efter med 

vand. 

Yderbetræk kan vaskes med i vaskemaskine ved 

80°C og tørres i tørretumbler ved lav varme 40°C  

i maksimalt 10 minutter. Hæng til tørre, indtil 

betrækket er helt tørt. 

Betrækket må ikke stryges.  

NEST® madrassen kan modstå meget høje 

temperaturer, hvilket gør den velegnet til fx  

industriel maskinvask (120°C), højtryksvask og 

dampdesinfektion. NEST® madrassen kan 

lufttørres eller tørres i varmeskab. 

Transport og opbevaring 

NEST® madrassen er udstyret med fire 

bærehåndtag. To på hver side. Hold i bære-

håndtagene ved flytning eller transport. NEST® 

madrassen kan ikke rulles sammen og skal 

opbevares liggende.  

NEST® madrassen skal opbevare køligt og tørt. 

Placer ikke meget tunge dele på et lille område af 

madrassen under transport eller 

langtidsopbevaring. 
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Specifikationer  

Brugervægt 180 kg 

Længde  1980 mm 

Bredde 860 mm 

Højde 150 mm 

Madrassens vægt 11 kg 

Anvendelig direkte på (indstillelig) sengebund Ja 

Brandhæmmende madras Ja 

Inkontinensbetræk Ja 

Allervenligt vask- og desinficerbart betræk Ja (OEKO-TEK) 

Brandhæmmende yderbetræk Ja 

Yderbetræk grønt PU coated polyester 

Madras materiale TPE 

ISO-standard EN 980:2003, BS EN 14971:2007, EN 1021-1/-2:2006, EN 
10993-5:2009 

Forventet levetid 5 år 

Produktark findes på website, hvor det kan skaleres op til stor størrelse ved synshandicap 

EU Direktiv 93/42/EEC 

Genanvendelig Ja 

Klasse 1 CE MD 

Model Længde  Bredde  Højde  Varenummer HMI-nummer 

NEST® madras med 
betræk 

1980 mm 860 mm 150 mm 2400-086-198  

Reservedele      

Betræk 1980 mm 860 mm  2400-999-001  

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller 7025 2522,  

hvis du ønsker mere information, undervisning, produktfremvisning  

eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.  

 

 

mailto:cobi@cobi.dk
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FABRIKANT 

Meditec Medical Ltd 
Unit 28, Whitestown 

Drive  
Tallaght, Dublin 24 

Ireland 
Medtitechmedical.com 

FORHANDLER 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

 

https://www.cobirehab.com/

