
 
 
 
 

 

 

 

  

Cobi positioneringskuddar 

Positioneringskuddar som kan öka livskvaliteten hos personer med minskad rörlighet. 

Cobi positioneringskuddar är utvecklade för att användas till personer inom 

följande kategorier: bariatri, demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ vård.  

Används till exempel på omsorgsboenden, sjukhusvård, hospice och i privata hem. 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer efterlever FN’s konventioner 

om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182. 

 

BROSCHYR 

• Tryckfördelande effekt. 

• Anti-bakteriellt förseglad yta på 

kudden. 

• Många positioneringsmöjligheter i 

varje kudde. 

• Tvättbara överdrag. 

• Ger taktil och proprioceptiv 

stimuli. 

• Utvecklade av Cobi Rehab i 

samarbete med specialistenheter 

inom demens och neurologi. 
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Användning 

Cobi positioneringskuddar används för att lösa 

olika positioneringsproblem beroende på 

användarens specifika behov. Cobi 

positioneringskuddar är designade i samarbere 

med specialistenheter inom demens och 

neurologi. 

Cobi positioneringskuddar kan användas där det 

finns behov för en tryckfördelande och stabil 

positionering av personer med minskad rörlighet. 

Det kan vara på omsorgsboenden, sjukhus, 

hospice och i privata hem. Kuddarna är avsedda 

att användas av utbildad omvårdspersonal. 

Kuddarna är lämpliga att använda för positioner-

ing av personer inom områden som bariatri, 

demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ 

vård. Gemensamt för dessa personer är att många 

är i riskzonen för att utveckla vävskada och 

trycksår. 

Konstruktion 

Vid utformningen av Cobi positioneringskuddar 

har, bland annat, stor vikt lagts vid att kuddarnas 

utformning tillåter en kroppsnära placering vid 

användaren.  

Kuddarnas tyngd är delaktig i att säkra en 

kroppsnära placering. Kuddarnas stabilitet gör att 

de stannar kvar där de placeras så att 

positioneringen av personen förblir stabil. 

Kuddarna är fyllda med små Krøyer-kulor, PU-

skum, comfort skum och gummigranulat. Det finns 

två överdrag, hygienöverdrag och jerseyöverdrag.  

Båda överdragen ångandas, är tvättbara, anti-

bakteriellt behandlade och elastiska. 

Lugnande effekt 

Utöver att öka tryckfördelningen kan kuddarna 

också användas för att minska spasticitet och ge 

taktil stimuliering.  

Taktil stimulering hjälper till exempel dementa i 

och med att det hjälper att avgränsa kroppen och 

har en lugnande effekt. 

Cobi U-kudde följer överkroppen. Cobi Cylinderkudde 

under knäna. Cobi Fenkudde under underben. 

Stor Cobi huvudkudde under underben och häl. 

 

Cobi Flexikudde längs framsidan av kroppen. 

 

Rengöring och underhåll 

Daglig rengöring av kudde 

Torka av kuddarna med en ren och fuktig trasa 

med milt rengöringsmedel. Kudden ska vara helt 

torr innan den används igen eller lagras. 

Desinfektion och tvätt 

För att desinficera ytan på kudden använd en 

engångstrasa med etanol (t.ex. Wet Wipe 70 %) 

eller en klorprodukt 1000-1200 ppm (t.ex. Wet 

Wipe Chlorine Desinfection). 

Tillbehör som hygienöverdrag och jerseyöverdrag 

kan tvättas i 60° C och torktumlas. 

Cobi positioneringskuddar kan inte maskintvättas. 

Maskintvätt förstör fyllningen. När överdragen 

tvättas ska blixtlåsen stängas för att förhindra att 

blixtlåset skadas.  
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Cobi Rehab hjälper gärna till med utprovningar. 

Kontakta oss på info@cobirehab.se eller 08-702 97 74. 

Cobi positioneringskuddar 

Cobi Flexikudde 

Cobi Robustkudde 

Cobi Sjöhästkudde 

Cobi Sjöhästkudde junior 

Cobi H-kudde 

Cobi Cylinderkudde kort 

Cobi Liten huvudkudde Cobi Stor huvudkudde 

Cobi Universalkudde 

Cobi U-kudde 

Cobi Supportkudde Cobi Häl/armkudde Cobi Kilkudde 

Cobi Fenkudde junior 

Cobi Fenkudde 

mailto:info@cobirehab.se
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 Längd Bredd Höjd Vikt Artikelnummer 

Cobi positioneringskuddar komplett med 
väska 

    0400-000-000 

Cobi Cylinderkudde kort 75 mm 25 mm 25 mm 1,7 kg 0400-064-000 

Cobi Flexikudde 194 mm 27 mm 15 mm 3,7 kg 0400-068-000 

Cobi Robustkudde 200 mm 28 mm 28 mm 6 kg 0400-070-000 

Cobi Häl/armkudde 40 mm 28 mm 11 mm 0,5 kg 0400-060-000 

Cobi Universalkudde 58 mm 39 mm 22 mm 1,7 kg 0400-054-000 

Cobi Sjöhästkudde 186 mm 51 mm 12 mm 5 kg 0400-056-000 

Cobi Sjöhästkudde junior 127 mm 27 mm 12 mm 2,5 kg 0400-057-000 

Cobi Fenkudde  64 mm 34 mm 8 mm 0,6 kg 0400-058-000 

Cobi Femkudde junior 60 mm 30 mm 8 mm 0,5 kg 0400-059-000 

Cobi U-kudde 88 mm 94 mm 17 mm 2,7 kg 0400-072-000 

Cobi Supportkudde 55 mm 54 mm 12 mm 1,2 kg 0400-050-000 

Cobi Huvudkudde liten 39 mm 25 mm 8 mm 0,3 kg 0400-048-000 

Cobi Huvudkudde stor 58 mm 40 mm 13 mm 0,9 kg 0400-049-000 

Cobi H-kudde 51 mm 30 mm 30 mm 1,8 kg 0400-074-000 

Cobi Kilkudde 40 mm 50 mm 14 mm 1,1 kg 0400-066-000 

Cobi Armkudde vänster 20 mm 7 mm 60 mm 0,9 kg 0400-052-000V 

Cobi Armkudde höger 20 mm 7 mm 60 mm 0,9 kg 0400-052-000H 

Fyllning 3mm Krøyer-kulor av expanderat polystyren, 5 mm kulor av expanderat 
polypropylene, granulat, skummaterial (PU-skum och comfort skum). 

Fördeling och innehåll är anpassat för varje kuddtyp. 

Tyg innerkudde Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt 

behandlat. 

Hygienöverdrag Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt 
behandlat. Brandhämmande. 

Jerseyöverdrag Bomull (ØKO-TEX® Standard 100) och modakryl. 

Rengöring Båda överdrag är tvättbara och tål torktumling. Cobi positioneringskuddar klarar ej 

maskintvätt, men kan rengöras med ett milt rengöringsmedel eller desinficeras. 

Lagring Utsätt inte kudden för hög värme, långvarig och intensivt solljus eller annan strålning. 

ISO-klassificering ISO 09 07 06 - 02 

Förväntad livslängd 2 år 

Grundläggande UDI-DI 5740000100014N5 

Specifikationer 

Specifikation 


