
 
 
 
 

 

 

 

  

Cobi Sky positioneringsmadras 
- til de svære positioneringer 
 

 

Cobi Sky positioneringsmadras er udviklet til at sikre 

trykfordeling, stabilitet, komfort og fuld understøttelse. 

Cobi Sky positioneringsmadras bruges på plejecentre, bosteder og i 

hjemmeplejen til svækkede brugere, som har brug for dyb og 

trykaflastende lejring på grund af neurologiske symptomer, stærke 

smerter eller ustabile frakturer.  

Brugervægt fra 30-110 kg. 

 

 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

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

 

PRÆSENTATION 

• Modellerbar madras til 

mikropositionering. 

• Let at installere, ingen pumpe. 

• Tryksårsforebyggende og -

aflastende. 

• Skumramme, der sikrer 

stabilitet. 

• Strækbart og åndbart 

inkontinensbetræk. 

• Perforeret midterlag, der 

sikrer optimal ventilation. 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=20141
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=24144&art0=90886&nart=1
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Cobi Sky positioneringsmadras 

Konstruktion - madras 

Cobi Sky er en helmadras med flere lag. De 

øverste lag er betræk (et gråt og et hvidt).  

Under de øverste betræk findes ”madraskernen”, 

som består af små Krøyer-kugler.  

Madraskernens betræk er syet i kanaler, hvilket 

gør, at kuglerne i hver enkelt kanal kan skubbes 

rundt. Det betyder, at madrassen kan formes 

præcist til den lejring, som bruger har behov for.  

Bruger synker med andre ord ned i madrassen, 

hvilket sikrer optimal støtte og trykaflastning, 

samtidig med at det mindsker risikoen for tryksår.  

Under laget med kanaler og Krøyer-kugler er der 

et fjedrende midterlag med perforeringer, der 

sørger for optimal ventilation af madrassen. 

En skumramme rundt om og under de to lag 

sikrer stabilitet, når bruger sidder på kanten af 

sengen. 

Betræk 

Det grå yderbetræk til madrassen er et 

inkontinensbetræk, som er strækbart, åndbart og 

vaskbart. Det grå betræk dækker hele madrassen 

og lynes med lynlås. 

Yderbetrækket sidder løst, hvilket tillader 

plejepersonale at skubbe og forme fyldet i 

madrassen, uden at betrækkets stramhed 

ophæver fyldets placering og funktion. 

Det hvide inderbetræk er et ultratyndt, fleksibelt 

og strækbart lycrabetræk.  

 

Anvendelse – skub fyldet rundt 
 

Cobi Sky imødekommer tryksårsudfordringer 

uden at gå på kompromis med stabiliteten. 

Det skyldes blandt andet madrassens opbygning 

med kanaler, der kan skubbes rundt. På den måde 

kan madrassen kan formes præcist til de behov 

som bruger har.  

 

 

Positionering med fordybning 

I tilfælde af allerede eksisterende tryksår kan der 

etableres en fordybning ved at skubbe rundt på 

kuglefyldet. Lav et hul med hånden under det 

punkt, hvor trykket skal aflastes.  

Hullet kan efterfølgende glattes ud igen, når der 

ikke længere er behov for aflastning af fx hæl. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

 
Daglig rengøring af det heldækkende yderbetræk 

kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, 

ren klud til aftørring.  

Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol 

eller et klorprodukt. 

Det grå yderbetræk kan vaskes i vaskemaskine 

ved 60°C og tørres i tørretumbler ved lav varme 

eller hænges til tørre, hvis muligt.  

Betrækket må ikke stryges.  

Det hvide inderbetræk har en levetid på 8 vaske. 

Inderbetrækket vaskes i en vaskepose i 

vaskemaskine på 60°C.  

Inderbetrækket må ikke tørres i tørretumbler, men 

skal hænges op.  

 

 

Kontakt Cobi Rehab på 

cobi@cobi.dk eller  

7025 2522,  

hvis du ønsker mere information, 

undervisning, produktfremvisning  

eller gratis afprøvning af  

ét eller flere hjælpemidler.  
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