
 
 
 
 

 

 

 

  

Cobi Sky madrass 
- till de svåra positioneringarna 
 

 

Cobi Sky madrassen är utvecklad för att ge tryckfördelning, 

stabilitet och komfort. 

Cobi Sky madrassen används på omsorgsboenden och i hemmamiljö till 

användare med neurologiska diagnoser, smärtor och instabila frakturer, 

där behovet för tryckavlastning föreligger.   

Användarvikt från 30 kg. 

 

 

 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om 

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

 

PRODUKTINFORMATION 

• Formbar madrass till 

mikropositionering. 

• Lätt att installera, ingen pump. 

• Trycksårsförebyggande och 

avlastande. 

• Skumram som ger stabilitet. 

• Töjbart och andningsbart 

inkontinensöverdrag. 

• Perforerat mellanskikt som 

ger optimal ventilation. 
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Cobi Sky madrass 

Konstruktion - madrass 

Cobi Sky är en helmadrass med flera lager. Det 

översta lagret består av ett överdrag bestående 

av små Kröyerkulor. Överdraget är sytt i kanaler, 

vilket gör så att innehållet i varje enskild kanal kan 

förflyttas. Det betyder att madrassen kan formas 

precis i den position användaren har behov av.  

Användaren sjunker ned i madrassen något som 

ger optimalt stöd och tryckavlastning, samtidigt 

som risken för skjuvning minskar.  

Under lagret med kanaler och Kröyerkulor finns en 

fjädrande mittdel med perforeringar. Dessa ger en 

optimal ventilation av madrassen. 

En skumram runt om och under de två lagren ger 

en stabilitet när användaren sitter på sängkanten. 

Överdrag 

Det grå överdraget kring madrassen är ett 

inkontinensöverdrag som är töjbart, andningsbart 

och går att tvätta. Överdraget täcker hela 

madrassen och stängs med ett blixtlås. 

Överdraget sitter löst, vilket tillåter 

omsorgspersonal att förflytta och forma fyllningen 

i madrassen utan att överdragets stramhet 

upphäver fyllningens placering och funktion. 

Det vita inre överdraget är ett tunt, flexibelt och 

töjbart lycraöverdrag.  

 

Användning 

Förflytta fyllningen 

Cobi Sky klarar de positioneringsutmaningar som 

kan uppstå utan att kompromissa på stabiliteten. 

Det beror bland annat på madrassens 

uppbyggnad med kanaler som kan förflyttas runt. 

På så sätt kan madrassen formas utifrån det 

behov som användaren har.   

 

Avlastande positionering 

Vid situationer där det redan föreligger ett 

trycksår kan man skapa en fördjupning genom att 

förflytta fyllningen med kulor. Forma en för-

djupning med handen under det ställe där 

avlastningen önskas. 

Fördjupningen kan slätas ut igen när behovet av 

avlastning inte föreligger längre. 

Rengöring och underhåll 

Daglig rengöring av det heltäckande överdraget 

kan ske med vatten och rengöringsmedel. 

Avtorkning med en torr trasa. Överdraget kan 

också desinficeras med ytdesinfektion. 

Det grå överdraget kan tvättas i maskin vid 60° 

och torkas i torktumlare på låg värme, eller 

hängas upp tills det torkat. Överdraget får inte 

strykas.   

Det vita inre överdraget har en hållbarhet på 8 

tvättar. Det inre överdraget tvättas i tvättpåse i 

tvättmaskin på 60°. Det inre överdraget får inte 

torkas i torktumlare utan ska hängas upp vid 

torkning.   

 

Transport 

Cobi Sky är utrustad med fyra bärhandtag. Två på 

vardera sida av madrassen. Lyft i handtagen vid 

förflyttning eller transport. Cobi Sky kan ligga 

sammanrullad i kortare perioder. Fäst ihop den 

sammanrullade madrassen med det medföljande 

bandet.  

 

 

Kontakta Cobi Rehab på 

info@cobirehab.se 

eller på 08-702 97 74  

om du önskar mer information, 

undervisning, produktvisning 

eller gratis utprovning.  

 

 

mailto:info@cobirehab.se
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Specifikationer  

Användarvikt 30–110 kg 

Längd 2000 mm 

Bredd 850 mm 

Höjd 150 mm 

Madrassens vikt 13 kg 

Användbar direkt på justerbar sängbotten  Ja 

Brandsäker madrass Ja 

Inkontinensöverdrag Ja 

Allergivänligt och desinficerbart överdrag Ja 

Brandsäkert yttre överdrag Ja 

Beräknad till sårkategori 1–4 

Yttre överdrag, grå 44% polyamid, 56% polyuretan 

Madrass Polyamidtyg, expanderade polystyrenkulor och polyesterfiber 

Skummadrass, ram Polyuretanskum, polyesterfiber 

ISO-klassifikation 04 33 06-05 

Förväntad livstid 5 år 

Produktark finns på vår hemsida där den också kan förstoras upp i skrift. 

Generella krav och testmetoder med hänvisning till DS/EN12182:2012 

Grundläggande UDI -DI 5 740 000 108 669 

Riskklass I 

Modell Längd  Bredd Höjd Artikelnummer 

Cobi Sky madrass 2000 mm 850 150 2100-085-200 

Tillbehör     

Överdrag Cobi Sky, grå 2000 mm 850 150 2100-999-010 

Reservdelar     

Över- och bottenöverdrag 
med blixtlås 

   2100-999-010 
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LEVERANTÖR 

Cobi Rehab 
Rålambsvägen 17 

11259 Stockholm 
Sverige  

www.cobirehab.se 

 

 

TILLVERKARE 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

 

https://www.cobirehab.com/

