
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CUBE FLEXI er en siddepude, der fungerer både profylaktisk og som et led i den 
lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik især i det sakrale 
område. 

CUBE FLEXI er opbygget af individuelt udskiftelige eller aftagelige elementer i to højder 
lavet af tre forskellige skumkvaliteter. Dette giver den største fleksible tilpasningsevne og 
dermed den bedst mulige trykfordeling på de allermest sårbare og udsatte områder. 

Den fleksible skumstruktur danner en anatomisk sadelkontur, der stabiliserer sidde-
positionen og forhindrer, at brugeren glider fremad. 

Puden er velegnet til kørestolsbrugere, der har brug for permanent aflastning i siddende 
stilling. 
 
CUBE FLEXI kan generelt også bruges til smertefølsomme patienter, der har brug for en 
god aflastning i den siddende stilling. 
 
CUBE FLEXI leveres med et PU-betræk med en skridsikker underside.  
 
Der kan tilkøbes et kombinationsbetræk af PU, en siddeflade af Air-Mesh materiale og 
en skridsikker underside. 
 
Ekstra eller nye skumtern kan tilkøbes i sæt.  
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Produktspecifikation for skumkernen: 
• Materiale: Rammen - elastisk Polyetherskum – 50 kg/m3, 6,5 kPa og 8,0 kPa, gule tern – Viskoelastisk 

skum – 52 kg/m3, 2,5 kPa, grønne tern – elastisk Polyetherskum – 45 kg/m3, 4,5 kPa, grå tern – elastisk 
Polyetherskum – 50 kg/m3, 6,5 kPa. 

• Kan rengøres med sæbe, aftørres med desinfektionsmiddel og kan autoklaveres ved 75°. 
 
Produktspecifikation for PU-inkontinensbetrækket: 
• Materiale: 58 % Polyurethan, 42 % Polyester – med skridsikker bund. 
• Er åndbar, uigennemtrængelig for virus og bakterier, blod, urin og mider. 
• Brandhæmmende jf. BS 7175 (Crib 5). 
• Betrækket har en skjult 3-vejs lynlås. 
• Kan maskinvaskes ved op til 95° og er egnet til tørretumbler med reduceret termisk belastning.  
• Kan autoklaveres ved op til 105° 
• Kan desinficeres ved aftørring. 
• Hudvenlig/ØKO-TEX Standard 100. 
• 1 håndtag foran. 
 
Produktspecifikation for Kombinationsbetrækket: 
• Materiale: 65 % Polyurethan, 35 % Polyester, skridsikker bund – 57 % Polyurethan, 43 % Polyester. 
• Er åndbar, uigennemtrængelig for virus og bakterier, blod, urin og mider. 
• Brandhæmmende jf. DIN EN 597 l+II. 
• Betrækket har en skjult 3-vejs lynlås. 
• Kan maskinvaskes ved 60° og er egnet til tørretumbler med reduceret termisk belastning.  
• Kan autoklaveres ved op til 105°. 
• Kan desinficeres ved aftørring. 
• Hudvenlig/ØKO-TEX Standard 100. 
• 1 håndtag foran. 
 

 
 

Kontakt os for andre størrelser. 

Varenr. HMI-nr. Mål Vægt Tilladt brugervægt 

FLEXI3838 124785 38 x 38 x 8 cm 0,60 kg 20 – 140 kg 

FLEXI3842 124788 38 x 42 x 8 cm 0,60 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4040 124791 40 x 40 x 8 cm 0,60 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4042 124794 40 x 42 x 8 cm 0,60 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4242 124797 42 x 42 x 8 cm 0,65 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4245 124800 42 x 45 x 8 cm 0,70 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4542 124803 45 x 42 x 8 cm 0,70 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4545 124806 45 x 45 x 8 cm 0,75 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4843 124809 48 x 43 x 8 cm 0,80 kg 20 – 140 kg 

FLEXI4845 124812 48 x 45 x 8 cm 0,80 kg 20 – 140 kg 

FLEXI5143 124815 51 x 43 x 8 cm 0,90 kg 40 – 175 kg 

FLEXI5145 124818 51 x 45 x 8 cm 0,90 kg 40 – 175 kg 

FLEXI5151 124821 51 x 51 x 8 cm 1,00 kg 40 – 175 kg 

FLEXI5543 124824 55 x 43 x 8 cm 1,10 kg 60 – 225 kg 

FLEXI5545 124827 55 x 45 x 8 cm 1,10 kg 60 – 225 kg 

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85 -   KONTAKT 
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https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=68789
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

