
 
 
 

 

 

 

  Alle har glæde af gode oplevelser i vandet 

Lasal Flydepuder anvendes til positionering i bassin under træning og vandterapi. 

Flydepuderne er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men 

kan også anvendes af personer med behov for ekstra støtte i vand. 

Lasal Flydepuder kan bruges i bassiner med klorholdigt vand. 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

• Giver stor flydeeffekt. 

• Sikrer stabilitet og tryghed, der 

giver øget bevægelighed og flere 

muligheder for træning. 

• Hjælper terapeut med at kunne 

udføre relevante og gavnlige 

øvelser med bruger. 

• Mange forskellige størrelser og 

former. 

 

PRODUKTARK 

Lasal Flydepuder 
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Anvendelse 

Lasal Flydepuder er udviklet specielt til 

funktionshæmmede børn og voksne, men kan 

også anvendes af personer med behov for ekstra 

støtte i vandet.  

Flydepuderne anvendes til positionering i bassin 

under træning samt ved forskellige former for 

vandterapi. Puderne bidrager til flere 

træningsmuligheder og sikrer en behagelig 

vandoplevelse for bruger. 

Lasal Flydepuder kan bruges i klorholdigt vand.  

Produktbeskrivelse 

Flydepuderne fremstilles i flere modeller og 

størrelser til både børn og voksne. De forskellige 

modeller kan anvendes enkeltvis eller kombineres 

alt efter hver enkelt brugers behov. 

Flydepuderne har en stor flydeevne. Når 

flydepuderne fyldes med vand, sikrer de stabilitet 

og støtte, hvilket betyder en tryg og behagelig 

oplevelse for bruger i vandet.  

Flydepuderne kan placeres omkring bruger, inden 

bruger hjælpes ned i vandet. 

Lasal Flydepuder må trods deres flydeevne ikke 

betragtes som redningsvest eller andet 

redningsudstyr. 

Flydepuderne har en blå og en sort side. Det 

anbefales at den sorte side vendes ind mod 

kroppen. 

 

Lasal Flydepuder findes i følgende varianter: 

- Halsflydekraver: 4 størrelser 

- Nakkeflydekraver: 2 størrelser 

- Bananformede flydepuder: 3 størrelser 

- U-formet flydepude: 1 størrelse 

- T-formet flydepude: 2 størrelser 

- Badeblomst: 2 størrelser 

- Stabilisator: 2 størrelser 

Halsflydekrave, T-formet flydepuder og bananformet 

flydepude. 

T-formet flydepude og bananformet flydepude. 

 

Badeblomst. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Skyl Lasal Flydepudernes yderside rene for klor 

med rigeligt rent, ikke-klorholdigt vand efter brug.  

Hæng flydepuderne til tørring. Den blå netside 

vendes nedad, så vandet frit kan løbe ud af 

flydepuden. Flydepudernes tørringstid er lang.  

Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe 

eller sprittes af med et desinficeringsmiddel (pH-

værdien bør ikke være højere end 11,4). 

Flydepuderne kan ved behov maskinvaskes på 

60°C. Flere af flydepuderne (fx bananformet 

flydepude i str. M og L) er så store, at de kræver 

vask i en industrivaskemaskine.  

 Flydepuder skal altid vaskes i en fintmasket 

vaskepose. Hvis pudens fyld kommer ud i tromlen, 

kan det ødelægge vaskemaskinen.  

Flydepuder må ikke tørretumbles, men gerne 

tørre i tørreskab på max. 60°C.  

Temperaturer over 70°C ødelægger fyldet, da 

polystyrenkuglerne smelter over 71°C.  

Undgå blegemidler, skyllemidler og andre 

rengøringsprodukter indeholdende 

opløsningsmidler. 
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Lasal Flydepuder - oversigt 
Størrelser angivet i længde x bredde x halshul 

 

T-formet flydepude, S 

Str. 63x39 cm 

HMI: 64984 

T-formet flydepude, L 

Str. 81x54 cm 

HMI: 64979 

U-formet flydepude 

Str. 55x19 cm 

HMI: 64986 

Bananformet 

flydepude, S 

Str. 90x38 cm 

HMI: 64982 

Bananformet 

flydepude, M 

Str. 98x38-33 cm 

HMI: 64981 

Bananformet flydepude, L 

Str. 125x30-37 cm 

HMI: 64983 

Halsflydekrave, XS 

Str. 50x34x23 cm 

HMI: 64989 

Halsflydekrave, S 

Str. 59x39x25 cm 

HMI: 64990 

 
Halsflydekrave, M 

Str. 63x42x30 cm 

HMI: 64988 

Halsflydekrave, L 

Str. 68x46x35 cm 

HMI: 64987 Nakkeflydekrave, S 

Str. 41x41x26 cm 

HMI: 70141 

Nakkeflydekrave, L 

Str. 51x51x27 cm 

HMI: 64985 

Badeblomst, S  

Str. 68x20 cm 

HMI: 72594 

Badeblomst, L  

Str. 77x28 cm 

HMI: 72595 

Flydestabilisator, S 

Str. 60-37x18-25 cm 

HMI: 72597 

Flydestabilisator, L 

Str. 93-55x24-29 cm 

HMI: 72598 
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Kuglemateriale Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren) 

Yderbetræk - overside 100% polyester, ej flammehæmmet 

Yderbetræk - underside 100% polyester, ej flammehæmmet 

Rengøring 

 
Skyl Lasal Flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt rent, ikke-klorholdigt vand efter brug.  
 
Hæng flydepuderne til tørring. Den blå netside vendes nedad, så vandet frit kan løbe ud af flydepuden. 
Flydepudernes tørringstid er lang.  
 
Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.  
 
Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 
11,4. 
 
Flydepuderne kan maskinvaskes på 60°C. Flere af flydepuderne er så store, at de kræver vask i en 
industrivaskemaskine, fx bananformet flydepude i str. M og L. 
 
Flydepuderne skal – uanset størrelse - altid vaskes i en fintmasket vaskepose. Hvis pudens fyld kommer 
ud i tromlen, kan det ødelægge vaskemaskinen.  
 
Flydepuder må ikke tørretumbles, kun tørres i tørreskab på max. 60°C.  
Temperaturer over 70°C ødelægger fyldet, da polystyrenkuglerne smelter over 71°C.  
 
Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.  

Opbevaring Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling. 

ISO-klassifikation 09 33 39 01 

Forventet levetid 2 år 

Grundlæggende UDI-DI 5740000100022N4 

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere  

med komplicerede lejringsproblematikker. 

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller 7025 2522. 

Specifikationer 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

mailto:cobi@cobi.dk
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Model Længde 
cm 

Bredde 
cm 

Omkreds 
 af halshul 

HMI-
nummer 

Varenummer 

T-formet flydepude, S 63 39  64984 3002-9027-000 

T-formet flydepude, L 81  54  64979 3002-9017-000 

Bananformet flydepude, S 90 38  64982 3002-9811-000 

Bananformet flydepude, M 98 38/33  64981 3002-9111-000 

Bananformet flydepude, L 125 30/37  64983 3002-9101-000 

Nakkeflydekrave, S 41 41 26 70141 3002-9321-000 

Nakkeflydekrave, L 51 51 27 64985 3002-9311-000 

Halsflydekrave, XS 50 34 23 64989 3002-9421-000 

Halsflydekrave, S 59 39 25 64990 3002-9415-000 

Halsflydekrave, M 63 42 30 64988 3002-9411-000 

Halsflydekrave, L 68 46 35 64987 3002-9401-000 

U-formet flydepude 55 19  64986 3002-9911-000 

Badeblomst, S 68  20 72594 3002-9600-000 

Badeblomst, L 77  28 72597 3002-9610-000 

Flydestabilisator, S 60/37 18/25  72597 3002-9620-000 

Flydestabilisator, L 93/55 24/29  72598 3002-9630-000 

Bestilling 


