
Zibo Combi Active®

Komfort og fleksibilitet 
– med eller uden pumpe
Madrassen er skabt til at hjælpe den bredest mulige målgruppe, med funktioner og komponenter af 
højeste kvalitet med fokus på genanvendelighed og en bedre økonomi for kommuner og hospitaler. Til 
mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk.

Fordele for patienten/borgeren
• Reducerer risikoen for tryksår og opheler  

sår hurtigere. 
• Reducerer smerter og dermed medicinforbruget.
• Giver rolig og uforstyrret søvn, hurtigere  

rehabilitering, overskud og energi til træning.
• Reducerer indlæggelsestiden.

Fordele for sundhedspersonalet
• Færre arbejdsskader og sygemeldinger.
• Reducerer udbrændthed og øger arbejdsglæden.
• Reducerer omkostninger til sårbehandling/ 

medicinbehandling. 
 

Til brugere med specielle behov
• Med urolig, utryg eller udadreagerende adfærd, 

fx patienter med delir, demens, psykiske lidelser, 
hvor kontakt bør undgås for ikke at forværre deres 
situation eller som ikke kan forstå/samarbejde til 
vendinger

• Intensive patienter med behov for ro  
og optimeret lungefunktion 

• Smerteplagede patienter, fx cancerpatienter, 
terminale patienter, gigtpatienter, patienter med 
hoftenære frakturer præoperativt

• Neurogene sygdomme, fx stive/tunge patienter 
med øget muskeltonus, ALS-patienter, tetra-/para-
plegikere, sclerosepatienter, lungepatienter eller 
patienter med respiratoriske udfordringer

Udfordring: Der kræver ofte mange forskellige hjælpemidler at målrette behandlingen effektivt mod den 
enkelte borger. Med madrassen Zibo Combi Active® er der lagt fokus på genanvendelighed samt anvendelse i 
en bred målgruppe.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre mere om produktet
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Komfort og fleksibilitet 
– med eller uden pumpe
ZiboCare har udviklet en ny madras som er resultatet af 12 års erfaring. 
Vi introducerer Zibo Combi Active® hybridmadrassen.

Automatisk tilpasning
Tilpasser sig automatisk det optimale 
terapeutiske niveau for den enkelte 
bruger.

Maksimal komfort
Maksimal komfort med viskoelastisk
toplag oven på luftcellerne.

Vaskbart betræk
Betrækket er vaskbart ved max. 95° C.

Zibo Combi Active®

80x200x18 cm 
HMI nr.: 115478

83x200x18 cm 
HMI nr.: 119659

85x200x18 cm 
HMI nr.: 115475

88x200x18 cm 
HMI nr.: 119662

100x200x18 cm 
HMI nr.: 127396

105x200x18 cm 
HMI nr.: 125153

110x200x18 cm 
HMI nr.: 129503

120x200x18 cm 
HMI nr.: 125156

Pumpe: 
80000COMBIP
HMI nr.: 120323

Dynamisk og innovativ luftmadras

Sikkerhedskant
Specialdesignet fast sikkerhedskant, der 
minimerer fastklemning og reducerer 
fald ved udstigning.

Lydsvag pumpe med to behandlingsmuligheder
Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble.  
Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling. 
Med pumpe – vekseltryk.

Kliniske egenskaber 
Optimal trykfordeling og trykaflastning 
med flere behandlingsvalg. Reducerer 
varme og fugt. Indbygget hælfunktion. 
Tværgående luftceller yder maksimal  
stabilitet og komfort.

Zibo Combi Active® er ideel til bl.a. 
Behandling af grad 1-4 trykskader, fore-
byggelse til højrisiko brugere, brugere 
der ikke kan/vil repositionere sig selv, 
smerteplagede brugere, sensitive  
brugere, mennesker med demens.

Brugervægt: 0-250 kg

Madrasvægt: 13 kg

Sammensætning: 14 luftceller + skum på toppen

Betræk Materiale: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 1,7 kg

Dimensioner: 23 x 18 x 8 cm

Indstillinger: 1-2 cyklus

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og  
desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med  
gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Zibo Combi Active® fås i 
flere udgaver:


