
 
 
 
 

 

 

 

 

Kamille Komfortkørestol 

Enestående siddeenhed til sansestimulerende kropsafgrænsning 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

PRÆSENTATION 

1. Sæde 

Individuel tilpasning af sædebase til 

borgere med asymmetrisk kropsstilling.  

2. Armlæn 

Armlæn, der kan indstilles i højden, 

dybden, op/ud ad, ind/ud ad og ned 

ad. 

3. Ryg 

Individuel tilpasning af rygsystemet til 

borgere med fx scolioser eller øget 

lateral fleksion i truncus. 
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• Asymmetrisk justering af rygstykke og sædebase 

• Exceptionelt fleksible armlæn 

• Elektrisk tilt af sæde og ryg og el-indstillelig ryg (som 
standard) 

• Specialudviklede flytbare, polstrede kropsstøtter 

• Swing away benstøtter (som standard) 

• Swing away armlæn (som standard) 
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Specifikationer   

Brugervægt max. 140 kg    Maks. vægt af kørestol 47 kg 

Generelle krav og 
prøvningsmetoder 

ISO/EN 12182:2012, 
12183:2014, 12184:2014 

 Massive drivhjul PU, Ø12½” 

Sædedybde 400-560 mm    Stellet Højstyrkestål/flyindustriel aluminium 

Rygvinkel 96° - 131°  Pudefyld i ryg, læg, 
fod 

Viskoelastisk skum og 
Krøyer-kugler 

Sædevinkel 0° - 45°   Pudefyld 
(sæde) 

Viskoelastisk skum, polyesterfibre 
samt åndbart TPE 

Ryghøjde 500-525 mm    Skubbebøjle, indstillelig Ja 

Ryghøjde med forlænger 580-605 mm    Elektrisk tilt af sæde og ryg og el-
indstillelig ryg som standard  

Ja 

Sædebredde 340-520 mm  Swing away armlæn og benstøtter  Ja 

Maks. totalbredde 695-815 mm    Kamille Komfortkøre fås også i en 
variant med elektrisk fremdrift (motor) 

 

Kamille Komfortkørestol giver exceptionel 
støtte, fordi kørestolen i sin konstruktion er 
så fleksibel, at den understøtter kontrakturer i 
både OE og UE uden specialtilpasning. 

Muligheden for individuel tilpasning kan være 
med til at højne både aktivitetsniveau, 
funktionsniveau og livskvalitet.  

Kamille Komfortkørestol kommer som 
standard med elektrisk tilt af sæde og ryg 
(tilt in space) samt el-indstillelig ryg. Det 
giver trinløse og komfortable justeringer af 
kørestolen, mens den er i brug.  

Elektrisk tilt af sæde og ryg og el-indstillelig 
ryg sikrer bedre arbejdsforhold for hjælper, 
som undgår brug af egen kropsvægt i 
håndteringen af kørestolen.  

De elektriske funktioner aktiveres med en 
fjernbetjening, der både kan være borger- og 
hjælperbetjent. 

Polstrede kropsstøtter (tilkøb) 

En hel unik feature er de polstrede 
kropsstøtter, der monteres på rygsystemet. 
Når kropsstøtterne placeres helt op ad 
borger, bidrager de til en tæt, stabil 
opretning af truncus.  

Der kan monteres flere kropsstøtter i hver 
side ved komplicerede behov.  

Pudesystemet 

Kamille Komfortkørestol er udstyret med et 

komplet og unikt pudesystem, der sikrer 

optimal kropsnær positionering og tryk-

fordeling.  

Puderne er nøje udformet til at passe den 

kropsdel, som de understøtter. Derfor er 

formen på flere af puderne også anderledes 

end andre tilsvarende komfortkørestolspuder.  

Farven på puderne er særlig udvalgt med 

tanke på det visuelle sensoriske system, hvor 

farver ikke må virke for kraftige eller for vage.  

Designet i Danmark 

Kamille Komfortkørestol er udviklet af danske 

fysio- og ergoterapeuter og produkt-

udviklingsingeniører i samarbejde med 

nøglepersoner fra offentlige institutioner.  

Kamille Komfortkørestol afløser Kelvin 

komfortkørestolen, som den mest solgte 

komfortkørestol hos Cobi Rehab. 

Kamille Komfortkørestol produceres i Europa. 

Kørestolen forventes crash testet primo 2023. 

Understøtter kontrakturer i OE og UE uden specialtilpasning 

Kontakt Cobi Rehab for en gratis demonstration eller afprøvning. 

 


