
Cobi Cura X10 er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobi Cura X10 kan med fordel anvendes på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, der er alment 

svækket eller midlertidigt stærkt svækket, og som har brug for en dyb og meget trykaflastende lejring. 

Madrassen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger 

i sengen. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det 

lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Madrassen
- Består af 20 forstærkede luftceller (18 cm høj madras), 

hvilket sikrer at bruger kan få en dyb og dermed meget 

trykaflastende lejring.

- Består af en 5 cm (på 13 cm høj luft celler) luft undermadras, 

som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås. 

- Midtersektionen er forsynet med luftperforeringer.

- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både 

bevægelse under bruger, og at peak pressure området 

flyttes. Tidscyklus kan ændres ved 0, 5, 10, 15, 20, 25 og 30 

minutter.

- Madrassens luftceller er soft celler, som gør, at brugeren får 

en fantastisk liggekomfort. Soft cellerne  yder en konstant 

komfort til kroppen og med deres lydløse materiale, får bru-

geren en uafbrudt nattesøvn.

Betræk

Cobi Cura X10 fås med Dartex betræk, som er strækbart i 4 

retninger, glat og åndbart og med lav friktion.

Betrækket er inkontinens betræk og har en anti-bakteriel  

behandlet overflade. 

Betrækket påmonteres via en lynlås, som er beskyttet mod 

utilsigtede indtrængninger af væsker og er desuden flamme-

hæmmet. Kan afmonteres for vask og desinfektion.

Auto X10 pumpen

- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.

- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel 

lunge- og hjerte syge, som sidder meget op i sengen. 

- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.  

- Er forsynet med et tydelig og enkelt display med cyklus tid. 

- Arbejder næsten lydløst.

- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt.  

Med mulighed for manuel justering af vægt.

Kontraindikationer

- Personer med ustabile frakturer, eller personer med osteo-

porose bør ikke placeres på vekseltryk.

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras 
Vekseltryks helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår  
til brugere med høj risiko for tryksår

- Vekseltryks helmadras
- Indstiller sig automatisk i 
 forhold til brugerens vægt
- Til forebyggelse og  behandling 

af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre 

20-200 kg

Helmadras med soft celler  
for komfortabel lejring.  

  |  Tlf. +45 7025 2522  |  www.cobirehab.com  



Cobi Cura X10 vekseltryksmadras 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der har tryksår. 
- Brugere, der er mere sengeliggende end 

vanligt og hvor sygdomsforløbet ser ud til at 
være længerevarende. 

- Brugere, der har brug for en dybere lejring.
- Kronisk syge for eksempel Crohn, hjertepa-

tienter, sclerose patienter.
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Model
Længde 

cm
Bredde 

cm
Højde  

cm
Varenummer HMI

Cobi Cura X10 helmadras - 85 cm bred 200 85 18 2700-085-200 112300

Cobi Cura X10 helmadras - 90 cm bred 200 90 18 2700-090-200 00000

Tilbehør

Betræk til Cobi Cura X10 200 85 18 2700-999-030 -

Betræk til Cobi Cura X10 200 90 18 2700-999-031 -

Kan fås i bredden 85 / 90 cm  
og 200 cm i længden.

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Brugervægt 20-200 kg

Længde 200 cm

Bredde 85 / 90 cm

Højde 18 cm

Madrassens vægt 8 / 9 kg

Pumpens vægt 2,8 kg

Pumpens mål 32 x 24 x 13 cm

Sektionsopdelt madras Nej

Alarm ved lufttab Ja

Alarm ved strømsvigt Ja

Batteribackup Nej

Lyntømningsfunktion Ja

Statisk funktion Ja

Anvendelig direkte på sengebund Ja

Anvendelig til indstillelig sengebund Ja

Brandhæmmende betræk Ja

Inkontinens betræk Ja

Allergivenligt betræk Ja

Vask- og desinficerbart betræk Ja

Tryksårsforebyggende stadie 0-4

Madrasbetræk
Dartex betræk:  
42% polyuretan, 58% nylon/polyamid.

Celler 100% nylon med TPU laminering

Pumpe ABS flamme resistent UL

ISO - klassifikation ISO 18 12 18 - 28


