
 
 
 
 

 

 

 

  

Cobi lejringspuder 

Øg livskvaliteten med Cobi lejringspuder 

Cobi lejringspuder er udviklet til lejring af borgere inden for følgende 

patientkategorier: bariatri, demens, geriatri, neurologi, palliation og smerte.  

Bruges på fx plejecentre, institutioner, hospice og i private hjem. 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

PRÆSENTATION 

• Trykfordelende effekt. 

• Anti-bakterielt forseglet 

pudeoverflade. 

• Mange lejringsmuligheder i hver 

enkel pude. 

• Vaskbare betræk. 

• Giver taktile og proprioceptive 

stimuli. 

• Udviklet af Cobi Rehab i 

samarbejde med specialenheder 

inden for demens og neurologi. 

 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=20141


 
 
 

 

Anvendelse 

Cobi lejringspuder anvendes til lejring af borgere 

med forskellige lejringsproblematikker. 

Cobi lejringspuder er designet i samarbejde med 

specialenheder inden for demens og neurologi. 

Cobi lejringspuder sikrer en trykfordelende og 

stabil positionering og anvendes dagligt på fx 

plejecentre, hospice og i private hjem.  

Puderne er velegnede til lejring af borgere inden 

for følgende patientkategorier:  

- Bariatri 

- Demens 

- Geriatri 

- Neurologi 

- Palliation og smerte.  

Fælles for disse mennesker er, at mange i 

risikozonen for at udvikle vævsskade og tryksår. 

Konstruktion 

I udformningen af Cobi lejringspuder er der blandt 

andet lagt vægt på, at pudernes facon tillader en 

kropsnær placering ind til borger.  

Pudernes tyngde er med til at sikre den 

kropsnære placering, fordi pudernes stabilitet gør, 

at puderne bliver, hvor de placeres, så 

positioneringen af borger forbliver stabil. 

Puderne er fyldt med små Krøyer-kugler, SEBS-

granulat, koldskum og viskoelastisk skum, der 

opfylder ØKO-TEX® Standard 100. Der kan 

tilkøbes hygiejnebetræk og/eller jerseybetræk.  

Begge betræk er åndbare, vaskbare, anti-

bakterielt behandlede og strækbare. 

Beroligende effekt 

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også 

bruges til mindskning af spasticitet og give taktil 

stimuli.  

Taktil stimulering hjælper og har en betydning for 

fx demente, idet den afgrænsende fornemmelse 

af kroppen giver en beroligende effekt. 

Cobi U-pude under overkroppen. Cobi Cylinder pude 

under knæene. Cobi Finne pude under underben. 

Stor Cobi hovedpude under underben og hæl. 

 

Cobi Flexi pude langs forsiden af kroppen. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Cobi lejringspuder kan tørres af med vand og et 

mildt rengøringsmiddel. Puderne kan også 

desinficeres med ethanol eller et klorprodukt. 

Tilbehør som hygiejnebetræk og jerseybetræk kan 

vaskes ved 60°C og tørretumbles. Lynlåsen skal 

være lukket under vask. 

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på +45 

7025 2522 for bestilling eller for konkrete 

afprøvninger hos borgere med komplicerede 

lejringsproblematikker. 
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