
Merihevonen-tyyny ja polvien  
väliin asetettava Evätyyny

Cobi asentohoitotyynyt 
Apuvälineet, joista on todellista hyötyä...

- Erityisiin asentohoitotarpeisiin
- Muotoutuu vartalon mukaisesti  ja jakaa painetta
- Täydellinen asentohoito kylki-makuuasennossa
- Helpottaa asentohoitoa kylkimakuulla
- Antibakteerisesti suljetut tyynyt 
- Irrotettavat pestävät päälliset
- Tarjoaa aistiärsykkeitä 

Käytetään seuraavien 
kohderyhmien hoidossa:

- Dementiapotilaat
- Bariatriset käyttäjät
- Neurologiset potilaat
- Geriatrista kuntoutusta 
 tarvitsevat henkilöt
- Palliatiivista hoitoa  
tarvitsevat henkilöt
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Cobi-yleistyynyCobi-yleistyyny

Jokaista tyynyä käytetään useiden erilaisten asentoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseen yksilöllisten  
tarpeiden mukaan. Asentohoitotyynyt on suunniteltu yhteistyössä dementiaa ja neurologisia vammoja  
hoitavien erikoisyksiköiden kanssa.

Laadukkaan materiaalin ansiosta tyyny säilyttää muotonsa, mikä takaa tuotteen tukevuuden sekä laajan 
tukipinta-alan ja paineen tasaisen jakautumisen.

Painavuus ja anatominen muotoilu
Cobi-asentohoitotyynyjen muotoilussa on panostettu tyyny-
jen joustavuuteen ja muotoutuu vartalon mukaisesti. Tyynyjen 
painon ansiosta asento pysyy vakaana.

Tyynyjä voidaan käyttää monien potilasryhmien hoidossa
Tyynyt soveltuvat XXL-kokoisten käyttäjien, neurologisesti 
vammautuneiden, dementiapotilaiden, kipupotilaiden ja pallia-
tiivisessa hoidossa olevien asentohoitoon. Heillä jo muutamat 
pienetkin liikkeet voivat aiheuttaa kipuja. Näille potilasryhmille 
on yhteistä se, että monilla heistä on korkea riski saada kudos-
vaurioita ja painehaavoja.

Asentohoitoa kuvaavia esimerkkejä
Merihevonen-tyyny on täydellinen tyyny kylkiasennon tuke-
miseen. Kaikki hyvään kylkiasentoon tarvittavat välttämättö-
mät komponentit on mahdutettu yhteen ja samaan tyynyyn. 
Merihevonen-tyynyä voidaan myös käyttää yhdessä Evätyynyn 
kanssa vartalon etupuolella asennon tukemiseen. 

Rauhoittava vaikutus
Tyynyt tasaavat vartaloon kohdistuvaa painetta, minkä lisäksi 
niillä voidaan lievittää lihasjäykkyyttä ja antaa tuntoärsykkeitä, 
mistä on apua muun muassa dementiapotilaille. Vartalon rajaa-
minen asentohoitotyynyillä rauhoittaa ja luo  kehon ääriviivat. 

Rakenne 
Cobi-asentohoitotyynyt on valmistettu materiaaleista, jotka 
varmistavat tukevan hoitoasennon ja paineen tehokkaan  
jakautumisen. Materiaalien koostumus tuottaa aistimuksia  
sekä taktiilisen että proprioseptiivisen aistijärjestelmän kautta.

Tyynyjen kangas on vesitiivistä mutta samalla myös hengittä-
vää. Kangas on käsitelty antibakteerisella aineella, eikä siinä ole 
käytetty nanomateriaaleja. Tyynyt ovat ilmatiiviitä ja täytetty 
pienillä mikrohelmillä, rakeilla ja painavalla täytteellä, joka takaa 
tyynyn pysymisen paikoillaan ja sen, etteivät tyynyt muuta 
muotoaan. Saatavana on kahdenlaisia päällisiä, hygienia-
päällinen ja jerseypäällinen. Hygieniapäällinen on valmistettu 
venyvästä materiaalista, jonka saumat on suljettu antibak-
teerisesti. Päällinen on hengittävä, vesitiivis ja palosuojattu. 
Jerseypäällinen on sataprosenttista luomupuuvillaa ja erittäin 
pehmeää ja venyvää.

Cobi-asentohoitotyynyt 
Yhdessä ja samassa tyynyssä on useita toimintoja

Mikäli tarvitset ohjausta ja apua asentohoito-
tyynyjen käytössä/valinnassa niin ota yhteyttä 

 
Marjaana Tonteri  

marjaana.tonteri@algol.fi | p. 050 5880 321
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Cobi U tyyny ylävartalon alla,
Cobi-sylityyny pään alla,

Cobi-putkityyny polven alla,  
Cobi-evätyyny säärten alla

Cobi-kiilatyyny

Cobi-kiilatyyny Cobi-sylityyny

Cobi-sylityyny
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 Cobi-sylityyny

Cobi-Robust –
pitkä putkityyny

Cobi-putkityyny, 
lyhyt

H-Tyyny

Suuri Cobi-tyyny

Cobi-yleistyyny

Pieni Cobi-tyyny

Cobi Flexi -tyyny

Cobi- kiilatyyny

Cobi-U-tyynyCobi-leveä  
kiilatyyny

Merihevonen

Merihevonen- 
Junior-tyyny

Evätyyny

Evätyyny

Cobi-asentohoitotyynyt
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Cobi-merihevonen-tyyny / Cobi-merihevonen-junior-tyyny
Täydellinen asentohoitotyyny. Kaikki hyvään kylkiasentoon 
tarvittavat välttämättömät komponentit on mahdutettu yhteen 
ja samaan tyynyyn. Merihevonen-tyynyä voidaan käyttää myös 
yhdessä Evä-tyynyn kanssa vartalon etupuolella asennon 
tukemiseen.

Cobi-evätyyny
Cobi-evätyyny on Merihevonen-tyynyn lisävaruste, ja sitä 
käytetään vähentämään vartaloon kohdistuvaa painetta ja 
parantamaan nilkan ja jalkaterän asentoa.

Cobi Flexi -tyyny
Cobi Flexi tukee muotoilunsa ansiosta hoidettavan vartaloa 
todella tehokkaasti. Sitä voidaan käyttää myös U-tyynynä, 
ja koska sen päät on ommeltu suipoiksi, se voidaan sijoittaa 
lähemmäs vartaloa kylkimakuuasennossa.

Cobi-Robust –pitkä putkityyny
Tämä pitkä putkityyny on 200 cm pitkä, 28 cm leveä ja eri-
tyisen painava, minkä vuoksi tyyny sopii hyvin Semi-Fowlerin 
kaltaiseen tiiviiseen kylkimakuuasentoon tai 135 asteen kylki-
asentoon tai osittaiseen makuuasentoon. Tyynyä käytetään 
myös sellaisten levottomien potilaiden hoidossa, jotka  
tarvitsevat kehon rajaamista tyynyillä rauhoittuakseen.

Cobi H -tyyny
Cobi H -tyyny on asentohoitotyyny, joka tarjoaa lukematto-
mia käyttötapoja. Kylkiasennossa lonkka asetetaan neutraaliin 
asentoon, mikä on olennaista esimerkiksi lonkkaleikkauksen 
jälkeen tai spastisuuden  vähentämiseen asentohoidon keinoin.
Kun Cobi H -tyynyä käytetään selinmakuulla, lonkkaniveltä 
koukistetaan ja jalat asetellaan tuettuun ja tukevaan asentoon. 
Tyynyä voi lisäksi käyttää harjoittelu- ja hoitokertojen yhtey-
dessä.

Cobi-putkityyny, lyhyt
Lyhyttä putkityynyä voidaan käyttää polvitaipeen alla tai  
polvien välissä silloin, kun hoidettava asetetaan Semi-Fowler- 
kylkimakuuasentoon. 

Pieni Cobi-neliötyyny
Pienellä Cobi-neliötyynyllä voidaan täyttää hoidettavan  
asettelun yhteydessä syntyvät pienet kolot, jolloin saadaan 

asento tuettua kokonaisvaltaisesti. Pientä Cobi-tyynyä  
käytetään myös polvien painehaavojen ennaltaehkäisyyn.
 
Suuri Cobi-neliötyyny
Suurta Cobi-neliötyynyä voidaan käyttää myös selkä tukena 
kylkimakuuasennon yhteydessä. Tyyny antaa tehokasta  
tukea jolloin hyvä asento säilyy. Tyynyä voidaan käyttää myös 
tukemaan niskan/pään asentoa. Kun tyynyä käytetään selin-
makuulla pohkeiden alla, se vähentää tehokkaasti kantapäihin 
kohdistuvaa painetta.

Cobi- kiilaityyny
Tyynyn avulla kantapää voidaan tukea irti patjasta paine-
haavojen ennaltaehkäisemiseksi. Tyynyn avulla voidaan  
kohottaa sääriä turvotuksen ehkäisemiseksi. Tyynyä voidaan 
käyttää myös monipuolisesti yläraajojen asentohoitoon.

Cobi-leveä kiilatyyny
Leveä kiilatyyny on muodoltaan kolmikulmainen, ja sitä voidaan 
käyttää monipuolisesti, kuten selän tukemiseen kylkiasennossa 
edestä ja takaa. Cobi-leveän kiilatyynyn käyttäminen vartalon 
edessä tukee yläraajoja ja olkapäitä tehokkaasti neutraalissa 
asennossa. Selinmakuulla Cobi-leveää kiilatyynyä käytetään 
alaraajojen tukemiseen.

Cobi-U-tyyny (taipuisat päät)
U-muotonsa ansiosta tämä tyyny sopii hyvin vartalon tuke-
miseen. Tyyny voidaan sijoittaa joko hoidettavan ylävartalon 
taakse, eteen tai ympäri. U-tyyny on yleisin vartalon tukemisen 
käytettävä perustyyny.

Cobi-sylityyny
Sylityynyä käytetään istuma-asennossa yläraajojen tukemiseen 
ja yleisesti rauhoittamiseen/rentouttamiseen. Tyynyä käytetään 
myös pään asetteluun ja tukemaan reisiä vuoteessa istuttaessa.

Cobi-yleistyyny
Yleistyynyä käytetään mm. polvien välissä jolloin saadaan 
tuettua lonkkanivelen neutraaliin asentoon ja vältettyä liiallista 
abduktiota. Lisäksi tyyny soveltuu yläraajojen tai olkanivelien 
tukemiseen ja turvotuksen ehkäisemiseen.

Cobi-asentohoitotyynyt
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Malli Pituus 
cm

Leveys
cm

Korkeus 
cm Kg Tuotenumero HMI

Cobi-asentohoitoon tarkoitettu tyynysetti, sisältää laukun 0400-000-000

Cobi-putkityyny, lyhyt 62 29 20 1,7 0400-064-000 101214

CobiFlexi -tyyny 194 27 15 3,7 0400-068-000 101215

Cobi Robust painava putkityyny 200 28 28 6,0 0400-070-000 101216

Cobi-Kiilatyyny 40 28 11 0,5 0400-060-000 101218

CobiCobi -yleistyyny 58 39 22 1,7 0400-054-000 101220

Cobi-Merihevonen-tyyny 186 51 12 5 0400-056-000 101221

Cobi-Merihevonen Junior-tyyny 127 27 12 2,5 0400-057-000 101282

Cobi-Evä-tyyny 58 28 8 0,6 0400-058-000 101222

Cobi-U-tyyny 88 94 17 2,7 0400-072-000 101225

Cobi-Sylityyny 55 54 12 1,2 0400-050-000 101226

Cobi-Pieni neliötyyny 39 25 8 0,3 0400-048-000 103833

Cobi-Suuri neliötyyny 58 40 13 0,9 0400-049-000 103834

Cobi-H-tyyny 51 30 30 1,8 0400-074-000 103835

Cobi-Leveä Kiilatyyny 40 50 14 1,1 0400-066-000 103836

Lisävarusteet Hygieniapäällinen Jersey-päällinen

Tyynyliina Cobi-sylinterityynylle, lyhyt 0400-064-010 0400-064-015

Tyynyliina Cobi Flexi -tyynylle 0400-068-010 0400-068-015

Tyynyliina Cobi Robust -tyynylle 0400-070-010 0400-070-015

Tyynyliina Cobi Kantapää-/käsivarsityynylle 0400-060-010 0400-060-015

Tyynyliina Cobi-universaalityynylle 0400-054-010 0400-054-015

Tyynyliina Cobi Merihevonen -tyynylle 0400-056-010 0400-056-015

Tyynyliina Cobi Merihevonen Junior-tyynylle 0400-057-010 0400-057-015

Tyynyliina Cobi Evä -tyynylle 0400-058-010 0400-058-015

Tyynyliina Cobi U -tyynylle 0400-072-010 0400-072-015

Tyynyliina Cobi-sylityynylle 0400-050-010 0400-050-015

Tyynyliina pienelle Cobi-tyynylle 0400-048-010 0400-048-015

Tyynyliina suurelle Cobi-tyynylle 0400-049-010 0400-049-015

Tyynyliina Cobi H -tyynylle Ei päällistä Ei päällistä

Tyynyliina Cobi-kiilatyynylle 0400-066-010 0400-066-015

Cobi-asentohoitotyynyjen säilytyslaukku 0400-080-000 0400-080-000

Cobi-asentohoitotyynyt 
Erittelyt 

Cobi-asentohoitotyynyt

Täytemateriaali

Paisutetusta polystyreenimuovista valmistettuja  
3 mm:n mikrohelmiä. Kumirakeita lisäämään painoa.
Polyuretaanivaahtoa (PU vaahtoa), joka täyttää 
ÖKO TEX® Standardin 100 vaatimukset. Jokaisessa 
tyynytyypissä käytetään samaa jaottelua.

Tyynyn pinta
Hengittävä ja vesitiivis. Polyamidia, joka on  
kyllästetty PU:lla (polyuretaanilla) ja käsitelty 
 antibakteerisella aineella.

Hygieniapäällinen
Hengittävä ja vesitiivis. Polyamidia, joka on  
kyllästetty PU:lla (polyuretaanilla) ja käsitelty anti-
bakteerisella aineella.

Jersey-päällinen 100-prosenttista luomupuuvillaa

Puhdistus
Molemmat päälliset ovat pestäviä.
Tyynyt voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistus-
aineilla tai desinfioida.

ISO-luokitus ISO 09 07 06 - 02
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Käytetään seuraavien 
kohderyhmien hoidossa:

- Dementiapotilaat
- Bariatriset käyttäjät
- Neurologisesti vammau-
tuneet henkilöt

- Geriatrista kuntoutusta  
tarvitsevat henkilöt

- Palliatiivista hoitoa  
tarvitsevat henkilöt



COBI REHAB  
Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    
Danmark  

Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com
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Maahantuonti ja myynti:  
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi


