
Cobi Hybrid  
– en kombinationsmadras 
Helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere  
med risiko for tryksår stadie 1-4

-	Kombination	af	skum-	og	vekseltryks	helmadras
-	Til	forebyggelse	og	behandling	af	tryksår	stadie	1-4
-	Mulighed	for	at	etablere	hælzone
-	Særdeles	velegnet	til	genbrug
-	Let	at	rengøre
-	Lydsvag	pumpe
-	Luftcellerne	pumper	op	i	en	1-3	cyklus,	som	trykaflaster	
mere	behageligt,	end	en	normal	1-2	cyklus

Anvendes med fordel til...

-	Brugere,	der	er	alment	svækkede	
eller	tryksårstruede.

-	I	hjemmeplejen.
-	På	plejecentre.	
-	På	sygehuse.	
-	I	sundhedssektoren.

Nem at betjene  
med brugervenligt  

display og  
støjsvag i brug.

Cobi Hybrid 
madrassen kan 
bruges med og uden  
tilslutning af pumpe, og derved  
kan den benyttes til et bredt udvalg  
af patienter, der har brug for trykaflastning.

Skummet er udskåret 
i hele 930 profiler, som 
bidrager til maksimal trykaflastning 
og komfort for brugeren. 
Alle skumelementer er pakket ind i et beskyttende  
hygiejne lag, der sikrer mod væske- og fugtindtrægning. 
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Cobi	Hybrid	er	en	tryksårsforebyggende	helmadras,	som	kombinerer	højkvalitetsskum	og	vekseltryk.		

Madrassen	kan	anvendes	til	forebyggelse	og	behandling	af	tryksår	stadie	1-4.

Cobi	Hybrid	madrassen	kan	bruges	med	og	uden	tilslutning	af	pumpe,	og	derved	kan	den	benyttes	til	et	

bredt	udvalg	af	patienter,	der	har	brug	for	trykaflastning.	Pumpen	indstilles	efter	vægt	til	hver	enkelt	bruger.	

Trykket	i	pumpen	kan	også	præ-justeres.	Mulighed	for	at	etablere	hælzone.

Madrassen har 14 celler for at give maksimal trykaflastning og 

komfort for brugeren. 

Anvendelse som skummadras
Cobi Hybrid fungerer som en reaktiv trykaflastende skum-

madras, når pumpen ikke er tilsluttet. Skummet er udskåret i 

hele 930 profiler i varierende størrelser. Profilerne er individuelt 

fleksible og deformérbare. Det giver en tilpasset og effektiv 

trykfordeling af hele kroppen.

Alle madrassens celler kan udskiftes, og man kan med fordel 

fjerne en eller to af de sidste for at skabe en hælzone.

Anvendelse som vekseltryksmadras 
Når pumpen er tilsluttet, fungerer Cobi Hybrid som en aktiv 

vekseltryksmadras, der kan anvendes til forebyggelse og 

behandling af tryksår stadie 1-4. Luften pumpes ind i 14 

tværgående luftceller, der omkranser skumprofilerne. Cyklus-

sen kører over 10 minutter og kan arbejde med enten et højt 

eller lavt tryk. Pumpen er støjsvag og har et lavt strømforbrug. 

Cobi Hybrid madrassen ændrer ikke højde, når pumpen 

tilsluttes og luften pumpes ind. Det betyder, at der ikke er be-

hov for at ændre på seng, lagner eller sengeheste, når veksel-

tryks-funktionen benyttes. 

En hælzone kan etableres ved at koble en eller to af de sidste 

celler fra, for yderligere aflastning.

Madras
- Består af 14 tværgående og skumfyldte luftceller, konstrueret 

af Low Shear nylon. 

- Vandret, rørformet cellekonstruktion der sikrer optimal  

komfort og omfordeling af tryk.

- Cellerne er lavet af lavstøjs materialer, der giver en rolig 

søvn.

- I vekseltryks-tilstand vil hver 3. celle i madrassen skiftevis 

aftage i tryk hvert 10. minut. 

- Alle skumelementer under betrækket er pakket ind i et 

beskyttende hygiejne lag, der sikrer mod væske- og fugtind-

trægning. 

Pumpen
- Har funktionsindstilling til at skifte mellem Autofirm funktion 

eller vekseltryks-funktion.

- Autofirm funktionen slår selv fra efter 20 minutter.

- Har Siddefunktion.

- Pumpen indstilles efter vægt til hver enkelt bruger. 

- Trykket i pumpen kan også justeres manuelt. 

- Alarm ved strømfejl og ved tryk-fald.

- Luftcellerne pumper op i en 1-3 cyklus, som trykaflaster mere 

behageligt end en normal 1-2 cyklus.

Betræk
Betrækket er et Low Shear, inkontinens og åndbart betræk, 

der kan strækkes i fire retninger. Derved bidrager betrækket til 

at reducere tryksårs udvikling og hjælper med at forhindre op-

bygning af fugt fra kroppen, samtidig med betrækket forbliver 

vandtæt. Det bevirker en reduktion af varmeopbygningen.

Betrækket er klorresistent, har en anti-bakteriel behandlet 

overflade og er flammehæmmende.  Tåler vask og desinfek-

tionsmidler.

Kontraindikationer
Brugere med flg. Diagnoser må ikke benytte systemet: 

- Ustabile columna frakturer 

-  Ustabile frakturer generelt

-  Konsultér ALTID læge eller terapeut før brug af vekseltryks-

funktionen på Cobi Hybrid.

Cobi Hybrid – en kombinationsmadras 
Helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere  
med risiko for tryksår stadie 1-4
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Cellerne er lavet af lavstøjs materialer, der giver en rolig søvn.

Pumpen indstilles efter vægt til hver enkelt bruger, men kan også 
manuelt indstilles i flere trin, hvis man ønsker en blødere eller fastere 
understøtning.

Model Længde 
cm

Bredde 
cm

Højde
cm Varenummer HMI

Cobi Hybrid 200 85
15 cm uden pumpe / 

18-20 cm med maximalt tryk på pumpe
2900-085-200 111293

Cobi Hybrid 200 90
15 cm uden pumpe / 

18-20 cm med maximalt tryk på pumpe
2900-090-200 111294

Cobi Hybrid 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

-	Brugere,	der	er	alment	svækkede	
eller	tryksårstruede.

-	I	hjemmeplejen.
-	På	plejecentre.	
-	På	sygehuse.	
-	I	sundhedssektoren.

Cobi Hybrid

Brugervægt 25-180 kg

Længde 200 cm

Bredde 85 / 90 cm

Højde
15 cm uden pumpe / 18-20 cm 
med maximalt tryk på pumpe

Madrassens vægt 13,5 kg

Pumpens mål 30 x 16 x 11 cm 

Pumpens vægt 2,2 kg

Alarm ved lufttab Ja

Alarm ved strømtab Ja

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 desinficérbart betræk Ja

Tryksårsforebyggende stadie 1-4

Madrasbetræk
Polyamid med polyurethan  
beklædning. 
Økotex 100.

Celler
Lyddæmpede celler af polyether 
TPU.

Skum
Skum af polyether polyuretan. 
Overholder brandkrav: 
S1 P1 1988 S.I. No. 1324.

Pumpe

Lydsvag, 10 tryk-niveauer.
Luftcellerne pumper op i en 1-3 
cyklus, som trykaflaster mere be-
hageligt end en normal 1-2 cyklus.

Holdbarhed
Ca 7 år afhængigt af brug og 
vedligeholdelse.

ISO – klassifikation ISO 9001:2015

RESISTANT
Complies with BS 7176:2007



COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  
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