
 
 
 

 

 

 

  Positioneringspuder til brug i badesituationer. 

Cobi Hygiejnepuder er udviklet til at sikre komfort og tryghed i badesituationer. 

Hygiejnepuderne kan anvendes til brugere med behov for støtte i 

badesituationer. Det kan være fx alment svækkede brugere, brugere med svære 

fejlstillinger eller undervægtige brugere.  

Hygiejnepuderne kan anvendes på badeleje og i bade- og toiletstole. 

 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

• Skaber stabilitet, som kan øge 

brugers bevægelighed og 

selvhjulpenhed. 

• 8 forskellige puder til voksne i 

serien. 

• Giver tryghed, sansestimuli og 

komfort. 

• Nemme at tilpasse bruger og 

badeleje. 

• Mange lejringsmuligheder i hver 

enkel pude. 

• Bidrager til værdighed i 

badesituationer. 

PRODUKTARK 

Cobi Hygiejnepuder 
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Anvendelse 

Cobi Hygiejnepuder bruges til at løse 

positioneringsproblematikker i badesituationer. 

Hygiejnepuden er fyldt med små 

brandhæmmende EPS-kugler. Det betyder, at 

puderne ikke ændrer facon, og at de er nemme at 

anvende og sikrer stabil lejring i badesituationer. 

Vand siver nemt igennem, så hygiejnepudens 

vægt ikke øges meget, når de bliver våde. 

I brug skal den sorte side vende ind mod 

brugerens krop. 

Når hygiejnepuden skal tørre, hænges den op 

med den blå netside nedad, så vandet kan løbe ud 

af hygiejnepuden. 

 

Bananhygiejnepude brugt i badetoiletstol 

Rengøring og desinfektion 

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal 

Cobi Hygiejnepuden tørre hurtigst muligt efter 

brug. 

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den 

tørre helt. Puden hænges op med den blå side 

nedad, så vandet kan løbe fra. 

Hygiejnepuden kan også tørres i tørreskab eller i 

tørretumbler ved max 60°C. 

 

Ved behov kan Cobi Hygiejnepuden vaskes i 

vaskepose ved max. 60°C i industrivaskemaskine. 

Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose. 

Brug almindeligt vaskemiddel, men undgå helt 

skyllemiddel! 

Desinfektion 

Hygiejnepuden kan desinficeres med et 

desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4. 

 

Beskrivelse 

Hygiejnepuderne fremstilles i flere modeller og 

størrelser. De forskellige modeller kan anvendes 

enkeltvis eller kombineres alt efter hver enkelt 

brugers behov. 

Hvilke puder og hvor mange, der skal bruges, 

afhænger både af aktiviteten, af brugers evner og 

om der anvendes andre rekvisitter eller 

hjælpemidler i badesituationen. 

Cobi Halvmånehygiejnepude 

Puden bruges som en lille stabil støtte langs med 

truncus i badestol eller som nakkestøtte på 

bruselejet. 

Cobi Nakkehygiejnepude 

Puden supplerer den eksisterende hovedstøtte i 

badestol eller på bruseleje og sikrer endnu bedre 

stabilisering og centrering af hoved og nakke. 

Cobi T-hygiejnepude S og L 

Puden bruges til at separere eller centrere. Den 

stabiliserer ben og fødder i badestol eller på 

bruselejet. 

T-puden giver støtte ved fejlstillinger i fødder og 

fylder op, hvis fødderne ikke hviler tilstrækkeligt 

på fodstøtten. 

Cobi Bananhygiejnepude S 

Puden kan støtte under en paretisk arm og i siden 

på overkroppen. Puden virker også som 

underarmsstøtte for begge arme i skødet eller 

som fyld bag nakke og skuldre. 

Cobi Bananhygiejnepude M og L 

Puden støtter hele kroppen i badetoiletstolen eller 

på bruselejet. Den fungerer også som fyld ved 

stabilisering af undervægtige brugere.  

Puden placeres bag ved nakken og støtter 

overkroppen på hver side. Puden skal placeres 

inden for armlænet. Den kan også placeres fra 

nakke og ned under den ene arm foran personen. 

Placeres puden langs kroppen giver den en sikker 

maveliggende positionering på bruselejet ved 

vask af ryggen. 

 Bemærk at hygiejnepuder ikke bør deles 

mellem flere brugere. Hygiejnepuder bør tilegnes 

én enkel bruger ad gangen. Det sker for at undgå 

krydskontamination. 
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Cobi Hygiejnepuder - oversigt 
Størrelser angivet i bredde X længde 

 

Cobi Hygiejnepuder kan også købes som 

komplet sæt med taske 

(syv puder og tre vaskeposer) 

Yderbetræk overside 

100 % polyester Yderbetræk underside 

100 % polyester netstof 

Bananhygiejnepude L 

Str. 30-37x125 cm 

HMI: 64983 

Bananhygiejnepude M 

Str. 33-38x98 cm 

HMI: 64981 

Nakkehygiejnepude 

Str. 19x55 cm 

HMI: 64986 
Bananhygiejnepude S 

Str. 38x90 cm 

HMI: 64982 

T-hygiejnepude L 

Str. 54x81 cm 

HMI: 64979 

T-hygiejnepude S 

Str. 39x63 cm 

HMI: 64984 

Halvmånehygiejnepude 

Str. 22x45 cm 

HMI: 119110 
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Kuglemateriale Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren) 

Yderbetræk - overside 100% polyester, ej flammehæmmet 

Yderbetræk - underside 100% polyester, ej flammehæmmet 

Rengøring Hygiejnepuder kan vaskes ved 60° i maskine, dog uden brug af skyllemiddel.  
 

Hygiejnepuder kan også desinficeres. 

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 5740000100014N5 

Generelle krav og prøvningsmetoder EN 12182 

Risikovurdering EN/ISO 14971: 2012 

Model Bredde 
cm 

Længde cm Varenummer HMI-nummer 

Cobi Halvmånepude 22 45 3002-9601-000 119110 

Cobi Nakkehygiejnepude 19 55 3002-9911-000 64986 

Cobi Bananhygiejnepude, S 38 90 3002-9811-000 64982 

Cobi Bananhygiejnepude, M 33-38 98 3002-9111-000 64981 

Cobi Bananhygiejnepude, L 30-37 125 3002-9101-000 64983 

Cobi T-hygiejnepude, S 39 63 3002-9027-000 64984 

Cobi T-hygiejnepude, L 54 81 3002-9017-000 64979 

Vaskepose S 
(Nakkepude, Halvmånepude og T-pude S) 

3002-9802-000 - 

Vaskepose M 
(Bananpude S, T-pude L) 

3002-9802-000 - 

Vaskepose L 
(Bananpude M og L) 

3002-9803-000 - 

Cobi Hygiejnepudesæt komplet med taske 
(Syv puder og tre vaskeposer) 

3002-000-000 - 

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere  

med komplicerede lejringsproblematikker. 

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

Specifikationer 

Bestilling 

mailto:cobi@cobi.dk
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FABRIKANT 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 


