
CozinyPlus 
Lasten ilmapatja  
 
Lasten oma painehaava- ja kipupatja. Patjojen 
kennot on muotoiltu pienen ihmisen ihon herkkyys 
huomioonottaen: lasta vasten ei ole teräviä  
reunoja tai saumoja. 

CozinyPlus-patjoissa on ainutlaatuinen IPS-tekniikka, 
joka reagoi välittömästi liikkeisiin ja asennon vaihdoksiin 
tasaamalla paineen ilmakennoissa.

Pumppu toimii kuljetustilanteissa akulla.
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Kaksi toimintoa:
• Vaihtuvapaineisessa toiminnossa paine vaihtuu täyttäen ja  
   tyhjentäen joka toisen ilmakennon. Vaihtuvapaineisuuden  
   voi säätää muuttuvaksi 10, 15 tai 20 minuutin välein.
• Staattisessa minimipainetoiminnossa paine pysyy tasaisena 
   käyttäjän alla mukautuen käyttäjän painoon ja muotoihin.

Yksi pumppu:
Pumppuyksikkö on hiljainen ja helppo käyttää. Sama haus-
kasti junakuvioitu pumppuyksikkö sopii kaikkiin CozinyPlus- 
patjamalleihin. Pumppuyksiköstä valitaan: 
• Käyttäjän paino
• Toiminto: staattinen vai dynaaminen
• Dynaamisen vaihdon aikaväli: 5, 10 tai 15 minuuttia 

Päällinen:
Patjan päällinen on hengittävä ja kosteutta kestävä. Se suojaa 
patjaa likaantumiselta. Päällinen joustaa neljään suuntaan. 
Materiaali on nailonia, joka on laminoitu PU-kalvolla. Pääl-
lisen voi pyyhkiä kostealla ja pestä pesukoneessa (70 °C).

Pumppuyksikössä on: 
• Lapsilukko 
• Hälytys (sekä visuaalinen että kuuluva), jos patjayksikkö      
   vioittuu tai ilmanpaine alenee
• Hälytysäänen hiljennys
 

Akku:
Pumppuyksikön akku varaa sähköä. Patja toimii keskeytyk-
settä siirtymätilanteissa tai sähkökatkosten aikana jopa 8 h. 

Kolme patjakokoa:
Coziny 300 pinnasänkyyn
Mitat 140 x 70 x 8 cm, käyttäjän maksimipaino 25 kg.
39 ilmakennoa. 
Turvapatja 2,8 cm. 
Ilmaletkun voi tuoda ulos päällisestä kolmesta eri kohdasta.

Coziny 200 vastasyntyneen sänkyyn
Mitat 75 x 50 x 7 cm, käyttäjän maksimipaino 10 kg.
20 ilmakennoa.
Turvapatja 1,5 cm. 
Ilmaletkun voi tuoda ulos päällisestä kolmesta eri kohdasta.

Coziny 100 keskoskaappiin
Mitat 65 x 35 x 3 cm, käyttäjän maksimipaino 3,5 kg.
40 ilmakennoa.
Ilmakennot on tehty erityisen pehmeästä TPU-materiaalis-
ta herkkää ihoa ajatellen. Materiaali lävistää keskoskaapin 
lämmön, jolloin patja pienen käyttäjän alla pysyy oikean 
lämpöisenä.

Valmistaja: Carilex Medical GmbH
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