Bruksanvisning
2016-11-30

CuroCell S.A.M.® Switch
Statisk antidecubitusmadrass

Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001649

Innhold
Viktige sikkerhetsforskrifter

3

Introduksjon

4

Produktbeskrivelse

5

Installasjon og oppstart

6

Rengjøring og rekondisjonering

9

Oppbevaring

10

Vedlikehold

11

Feilsøking

11

Teknisk beskrivelse

12

Reservedeler

14

Ekstrautstyr og tilbehør

15

Garanti

16

Annen informasjon

17

Egne notater

18

2

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER
Les alle instruksjonene før bruk

ADVARSEL! For å minimere faren for brann, elektrisk støt eller personskader.
1. Produktet må kun brukes til det det er tiltenkt for iht. beskrivelsen i denne håndboken.
Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler (for
eksempel pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i
denne håndboken eller i annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. Pumpen må ikke brukes i våtrom eller på steder hvor den kan komme i kontakt med
vann eller annen væske. Du må aldri håndtere en pumpe som har kommet i kontakt
med vann eller væske. Trekk umiddelbart ut støpselet, og send pumpen til autorisert
servicetekniker for service.
3. MÅ IKKE brukes i nærheten av eller i kontakt med brannkilder / varme overflater, slik
som ild, glødende sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men kan
skades ved kontakt med brannkilder.
4. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke blir klemt eller skadet.
OBS! Vær spesielt oppmerksom på faren for klemskader når det brukes sengegrind.
5. Produktet må ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt, hvis pumpens
deksel er skadet eller hvis den ikke fungerer normalt. Kontakt servicetekniker for
gjennomgang og reparasjon.
6. Kontroller regelmessig produktets funksjon ved hjelp av «hand check», se punkt 3.4.
Kontroller også at komfortinnstillingen er korrekt innstilt i samsvar med tabellen på
pumpen.
7. Hvis produktet brukes av brukere som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn, må
bruken overvåkes kontinuerlig.
8. Madrassen er beskyttet med hygienetrekk. Ikke bruk andre heldekkende plasttrekk i
kombinasjon med madrassen. Trekkets evne til å slippe gjennom damp kan påvirkes.
9. Hygienetrekket er væske- og lufttett, men er dampgjennomtrengelig (damp
transporteres bort). Sørg for at brukeren posisjoneres slik at luftveiene holdes frie.
10. Unngå skader på hygienetrekket som følge av skarpe gjenstander.
11. Hvis trekket har sidehåndtak, skal disse brukes til å løfte selve madrassen. All annen
bruk skjer på eget ansvar og dekkes ikke av garantien.
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1. Innledning
CuroCell S.A.M.® er en statisk luftmadrass som kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Den er
meget funksjonell og kostnadseffektiv.
Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon
Dette systemet er et medisinteknisk produkt som er CE-merket i samsvar med MDD
93/42/EEC. I følge Läkemedelsverkets forskrifter om medisintekniske produkter plikter
produsenten å rapportere uhell og hendelser. Vi setter derfor pris på at eventuelle ulykker og
hendelser som gjelder våre produkter blir rapportert til Care of Sweden umiddelbart. Systemet
er blant annet testet og godkjent i samsvar med følgende standarder: EN 60601-1, SS 876 00
04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Tiltenkt bruk
CuroCell S.A.M.® Switch kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer for å forebygge trykksår, samt
som hjelpemiddel ved behandling til og med kategori 2(1). Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.
Den er tilgjengelig som overmadrass (CuroCell S.A.M.® Switch, CuroCell S.A.M.® Switch CF10)
som legges på eksisterende madrass og som kombimadrass (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)
som legges rett på sengebunnen.
Vi anbefaler at brukerens liggestilling endres regelmessig. Tidsintervallet må vurderes av
ansvarlig personell basert på brukerens status, diagnose og allmenntilstand.
Madrassen må rengjøres mellom hver bruker.

OBS!

• Ved bruk med posisjoneringsputer må du lese putenes bruksanvisning slik at brukeren
plasseres på riktig måte.
• Ved all bruk i kombinasjon med evakueringslaken er det personellet som har ansvaret
for at evakuering kan utføres på en sikker måte.
• Vær oppmerksom ved manøvrering av eventuelle sidegrinder/beskyttelse på sengen
slik at madrassen ikke kommer i klem og blir skadet.
• Madrassen skal ikke løftes mens brukeren ligger på den eller brukes til andre former for
transport enn ved eventuell evakuering ved hjelp av evakueringslaken.
• Husk at madrassen under er viktig for produktets funksjon.
• Madrassen skal ikke brukes i forbindelse med røntgenundersøkelser. Dette på grunn av
faren for uklare bilder eller artefakter i bildet som kan føre til diagnosefeil.
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media:
Osborne Park, Western Australia; 2014.
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1.3 Øvrig informasjon
Handlingsplan trykksår
Vi anbefaler en strukturert og planlagt arbeidsmåte for å få best mulig resultater ved bruk av
disse produktene. I vår retningslinje «Handlingsplan trykksår» er det eksempler som kan
anvendes ved bruk av produktene våre.
Madrassguiden
Denne guiden gir deg som er personell og koordinator en veiledning ved valg av madrasser fra
Care of Sweden. CuroCell S.A.M.® Switch er en madrass i funksjonsgruppe B. Denne
informasjonen finner du på nettsiden vår www.careofsweden.se, og du kan også bestille den
via kundeservice, se kontaktinformasjon på siste side.

2. Produktbeskrivelse
2.1 Pumpe – forside
1. Betjeningspanel

2. Tilkopling av slanger.

– bakside
1. Henger
2. Hovedstrømbryter (side)

Brukes for å slå pumpen på/av.
Grønt lys indikerer at pumpen er på.

3. Strømledning
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2.2 Betjeningspanel
Komforthjul
Hjulet justerer lufttrykket i madrassen. Når hjulet vris med urviseren,
øker lufttrykket i madrassen. Hvis hjulet vris mot urviseren,
reduseres lufttrykket i madrassen.
Egnet lufttrykk stilles inn med hjulet (1–8). Veiledende verdi finner
du i tabellen på pumpen.

2.3 Madrass
1. Celler/vifte
2. Slanger
5. Luft-/tilkoplingsslanger

3. Slangeholder 4. Koplinger med tilbakeslagsventiler

1

2

3

4
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2.4 Øvrige deler
Hygienetrekk
Indre trekk Soft (tilbehør CuroCell S.A.M.® Switch)
Transport- og oppbevaringsveske (tilbehør)
Pumpeveske (tilbehør)
Integrert skumkjerne (kun CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

3. Installasjon og oppstart
3.1 Installasjon
Ved utpakking må du kontrollere at ingen deler har blitt skadet. Hvis det oppdages skader, må
du kontakte Care of Sweden før produktet tas i bruk.
1. Legg madrassen på eksisterende madrass, og fest strikkene rundt den.
Merk! Hvis madrassen har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), legges
madrassen rett på sengebunnen. Fest madrassen i sengebunnen ved hjelp av båndene på
trekket i sengens bevegelige deler.
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2. Kople slangene til madrassen. Disse skal koples til i fotenden av
madrassen ved å åpne hygienetrekket. Lukk glidelåsen når de er
koplet til.
3. Heng pumpen på sengegavlen ved fotenden, eller plasser den på et
flatt og stabilt underlag. Plasser strømledningen slik at man ikke
risikerer å snuble i den, kjøre over den med sengens hjul og slik at den
ikke kommer i klem når sengen heves eller senkes.
Merk!
Pumpeveske er tilgjengelig som ekstrautstyr.
4. Koble til luftslangene fra madrassen på siden av
pumpen.
5. Kontroller at pumpens strømbryter står på «0» (av).
Sett støpselet i godkjent stikkontakt (220 V).

OBS! Re opp sengen med laken for bedre komfort.
3.2 Oppstart
OBS! Les alltid bruksanvisningen før bruk.
1. Start pumpen ved å trykke på «1» (på) på siden av pumpen. Det grønne lyset tennes.
2. Nå begynner pumpen å fylle madrassen med luft.
3. Når madrassen er full, er den klar til bruk. Dette tar normalt 15–20 minutter.
4. Still inn egnet trykk ved hjelp av komforthjulet (1–8). Anbefalinger basert på brukervekt er
angitt i tabellen på pumpen. Innstillingen gjøres mens brukeren ligger på madrassen.
5. Kontroller innstilt trykk ved hjelp av en såkalt «hand check», korriger ved behov. Se punkt
3.3 og 3.4 for mer informasjon.
6. Når trykket er innstilt som ønsket, har du to muligheter.
a) Kople luft-/tilkoplingsslangene fra madrassen, og slå deretter av pumpen. Madrassen har
tilbakeslagsventiler som sørger for at luften ikke lekker ut av madrassen. Ønsket trykk
beholdes.
b) La pumpen være tilkoplet og i drift konstant.

Merk!

• Madrass og pumpe skal kontrolleres regelmessig. Kontroll av madrass gjøres ved hjelp
av såkalt «hand check» (se punkt 3.4). Ved behov kan du (kople til pumpen og) justere
trykket ved hjelp av pumpen.
• Hvis pumpen ikke er konstant tilkoplet, anbefaler vi at du hver uke kopler til pumpen og
gjentar punkt 6 og 7 under punkt 3.2.
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3.3 Komfortinnstilling
Madrassens lufttrykk kan justeres etter ønske om komfort. Du må
alltid kontakte lege eller ansvarlig personell for å finne egnet
innstilling.

OBS!

• Ved all bruk hvor sengens hodeende heves, må trykket økes med minst ett trinn.
• Når kun deler av madrassen belastes, for eksempel ved amputerte brukere, bør trykket
økes med ett til to trinn.
• Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

3.4 Hand check, kontrollere innstilt trykk
Hand check brukes for å kontrollere at madrassen er korrekt
innstilt. Dette skal gjøres regelmessig, for eksempel en gang per
arbeidsskift, samt ved posisjonsendring eller ved endring av
komfortinnstillingen.
Åpne trekket. Stikk inn en flat hånd under cellene under
setemusklene. Kontroller at brukeren ikke når helt til bunnen,
men at det er litt margin til madrassen under. Vi anbefaler en
til to fingres margin.
Hvis marginen er for liten, må komfortinnstillingen økes ett nivå. Vent i ti minutter, og
gjennomfør en ny hand check.

3.5 Tømming av luft (HLR)
Ved hjerte- og lungeredning (HLR) tømmes madrassen ved å
kople luftslangene til madrassen uten å kople de til pumpen.
Samme prosedyre brukes for å tømme madrassen etter bruk.

3.6 Lavt trykk
Se avsnittet feilsøking punkt 7 ved unormalt lavt lufttrykk.

ADVARSEL!

Hvis lufttrykket forblir lavt, må du kontrollere madrass og slanger for skader. Reparer ved
behov, eller kontakt Care of Sweden eller autorisert servicetekniker.

8

4. Rengjøring og rekondisjonering
Det er viktig å følge anvisningene nedenfor før produktet brukes igjen til en ny bruker.
Konsulter den hygieneansvarlige eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er i tvil.

4.1 Rengjøring
PUMPE

ADVARSEL!
Du må ikke åpne pumpehuset – fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres
av Care of Sweden eller autorisert servicetekniker. Pumpen må ikke bli våt eller
nedsenkes i væske.
Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet,
f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller
klor maks. 1 %. Hvis det skal brukes et annet middel, må man velge et som ikke
påvirker plasten på pumpehuset.
MADRASSTREKK
Rengjør trekket med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med
eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.
Avføring og blodflekker må fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale
anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.
Trekk som består av flere deler, må deles før vask. De ulike delene skal vaskes sammen med
liknende farger.
Rengjøringsmidler som inneholder klor og fenoler, kan påvirke PU-overflaten negativt
og bør unngås. Hvis det likevel brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 %.
INDRE TREKK SOFT (tilbehør)
Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller
uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.
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4.2 Rekondisjonering
PUMPE
Se instruksjon i punkt 4.1.
MADRASS
1. Kople slangene fra pumpen, og tøm madrassen for luft. Kople luftslangene til madrassen.
2. Fjern trekk. Se punkt 4.1 for rengjøring av trekk. Hvis produktet har skumpute, må den tas ut
og rengjøres separat.
3. Flytt madrassen til et rent og egnet sted for vasking.
4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-ventilen med en mild rengjøringsløsning til dette
formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger
eller klor maks. 1 %.
5. Tørk av arbeidsflatene med et rengjørings- eller desinfiseringsmiddel som er egnet for dette
formålet.
6. Monter madrassen. Hvis celler av en eller annen grunn har løsnet fra slangene, må disse
monteres igjen som vist i tegningen under punkt 2.3.
SKUMPUTE (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)
Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med
eller uten tensider, isopropanol 70%, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.
Klem vannet forsiktig ut. La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot
direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt.

OBS!

Kontroller hygienebeskyttelsen ved hver rengjøring. Hvis beskyttelsen er skadet, må den
repareres eller skiftes ut. Kontroller også pumpen, slangetilkoplingene og strømledningen
ved rengjøring. Skadde deler må byttes ut eller repareres.

5. Oppbevaring
Madrass og pumpe oppbevares best i produktets veske (tilbehør). Håndter sammenpakket
produkt varsomt. Ikke legg noe tungt på det.
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6. Vedlikehold
1. Kontroller at strømledningen og støpselet er hele og uten riper.
2. Kontroller at madrassbeskyttelsen er hel og at trekk og luftceller er korrekt montert.
3. Kontroller at det kommer luft fra utgangene på pumpen.
4. Kontroller at ingen slanger eller koplinger er ødelagt eller klemt.
Kontakt Care of Sweden hvis du har behov for reservedeler.

7. Feilsøking
Problem
Pumpen starter ikke

Løsning
Kontroller at strømledningen er koplet til en stikkontakt.
Kontroller at det ikke har gått en sikring.

Brukeren bunner
(ligger gjennom)

Det kan hende at komfortinnstillingen er feil. Juster trykket,
i samsvar med innstillingstabellen, og vent i noen minutter.
Kontroller igjen ved hjelp av en «hand check», se punkt 3.4.
OBS! Pumpen må koples til madrassen først.

Madrassen ligger ikke i ro

Kontroller at madrassen er festet til underliggende madrass ved
hjelp av strikkene. Hvis madrassen har integrert skumkjerne
(CuroCell S.A.M.® Switch CF16), må den festes i sengebunnen, i
sengens bevegelige deler.

Pumpen bråker, eller
det er merkbare vibrasjoner

Kontroller måten pumpen er festet i sengen. Resonans i
sengens deler kan oppstå. Fjern pumpen, og hør om du
legger merke til en forskjell. Kan utbedres ved at pumpen
plasseres på flatt og stabilt underlag, eller ved å legge et
håndkle mellom pumpe og seng. Pumpeveske (tilbehør) kan
også brukes.

Hvis du ikke fant svar på spørsmålet ditt her, kan du kontakte Care of Sweden eller en
autorisert servicetekniker.
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8. Teknisk beskrivelse
8.1 Teknisk spesifikasjon
PUMPE
Modell
Spenning
Strømforbruk
Sikringstype
Mål (l x b x h)
Vekt
Omgivelsesmiljø

Klassifisering

SPESIFIKASJON
CuroCell S.A.M.®
220–240 V, 50 Hz
0,05 A
T1AL, 250 V
25 x 12,5 x 8,5 cm
1,4 kg
Temperatur
Drift: 10˜40 °C
Oppbevaring: –15˜50 °C
Frakt: –15˜70°C
Fuktighet
Drift: 10˜90 % ikke-kondenserende
Oppbevaring: 10˜90 % ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk 700–1013,25 hPa
Klasse II, type BF, IP21

MADRASS

SPESIFIKASJON

Modell

CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 /
CuroCell S.A.M.® Switch CF16
80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm
2,6 kg (85 x 200 cm) / 8,1 kg (85 x 200 cm)

Mål (b x l x h)
Vekt

OBS! Care of Sweden forbeholder seg retten til å endre produktets spesifikasjoner uten
ytterligere forvarsel.

ADVARSEL!
Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene for å forebygge både personskader som skader
på produktet eller annet utstyr.

8.2 Merking
Produktet er merket med produktnavn, produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse,
vedlikeholds- og vaskeråd samt EAN-nummer. Den har også anvisninger for opp/ned og
hode/føtter. I tillegg har den en rute for egen merking (for eksempel avdelingsnummer og
navn).
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8.3 Symbolforklaring
XXXX-XX-XX
Artikkelnummer

Produsent

År-Måned-Dag

Plassering av føtter

Les bruksanvisningen

Funksjonsgrupp

CE-merket i samsvar med
MDD 93/42/EEC

Resirkulering

Må ikke kastes i
husholdningsavfall, følg
instruksjoner for
resirkulering

Anbefalt brukervekt

Brukerinformasjon – kategori Plasseres rett på
sengebunnen

Plasseres på eksisterende
madrass

Motvirker gnisninger

Hælfunksjon

Maskinvask 70 °C

Maskinvask 95 °C

Må ikke tørkes i
tørketrommel

Drypptørking

Må ikke strykes

Ikke kjemisk vasking

Avtørking

Klasse II-utstyr
(dobbeltisolert)

Type BF

IP-klasse (kapslingsgrad)

Temperaturområde

Madrassen skal brukes
med brukeren liggende i
lengderetningen

Klor
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Tåler ikke maskinvask

Tørketromling

9. Reservedeler
Til CuroCell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10
Trekk Steel, blått
Art.nr.
Størrelse
80 x 200 cm
294-080200
80 x 210 cm
294-080210
294-085200
85 x 200 cm
85 x 210 cm
294-085210
294-090200
90 x 200 cm
90 x 210 cm
294-090210
294-105200
105 x 200 cm
105 x 210 cm
294-105210
294-120200
120 x 200 cm
120 x 210 cm
294-120210
Til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Toppdel Olivia, grå
Art.nr.
Størrelse
80 x 200 cm
431-080200
431-080210
80 x 210 cm
85 x 200 cm
431-085200
85 x 210 cm
431-085210
431-090200
90 x 200 cm
90 x 210 cm
431-090210
431-105200
105 x 200 cm
105 x 210 cm
431-105210
431-120200
120 x 200 cm
120 x 210 cm
431-120210

Underdel CuroCell
Art.nr.
Størrelse
CC-905610
80 x 200 cm
CC-905611
80 x 210 cm
CC-905612
85 x 200 cm
CC-905613
85 x 210 cm
CC-905614
90 x 200 cm
CC-905615
90 x 210 cm
CC-905616
105 x 200 cm
CC-905617
105 x 210 cm
CC-905618
120 x 200 cm
CC-905620
120 x 210 cm

Cellepakke inkl. slangesett, tilbakeslagsventiler med hurtigkopling
Størrelse
Art.nr.
CC-250510
80 x 200 x 10 cm
80 x 210 x 10 cm
CC-250511
CC-250513
85 x 200 x 10 cm
85 x 210 x 10 cm
CC-250514
CC-250516
90 x 200 x 10 cm
90 x 210 x 10 cm
CC-250517
105 x 200 x 10 cm
CC-250518
CC-250519
120 x 200 x 10 cm
Art.nr.
CC-250101-E3
CC-908034

Beskrivelse
CuroCell S.A.M.®, pumpe uten hurtigkopling.
Slangesett, inkl. koplingsslange

Hvis du har behov for andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden.
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10. Ekstrautstyr og tilbehør
10.1 Ekstrautstyr
Indre trekk Soft
Til brukere som er veldig følsomme, kan man velge indre trekk Soft, som gir enda bedre
komfort (medfølger i CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16).
Cellepakken plasseres i det indre trekket med den myke skumsiden vendt opp.
Kraftig transportveske
Transport- og oppbevaringsveske.
Trekk
Med sveisede sømmer.

10.2 Tilbehør
Til CuroCell S.A.M.® Switch og
CuroCell S.A.M.® Switch CF10
Indre trekk Soft
Størrelse
Art.nr.
CC-928040
80 x 200 cm
80 x 210 cm
CC-928041
CC-928043
85 x 200 cm
85 x 210 cm
CC-928044
CC-928046
90 x 200 cm
90 x 210 cm
CC-928047
CC-928048
105 x 200 cm
105 x 210 cm
CC-928050
120 x 200 cm
CC-928049
CC-928051
120 x 210 cm
Art.nr.
CC-9091
CC-9093
58-900909
CC-9098

Til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Indre trekk Soft med lomme for
skumpute
Art.nr.
Størrelse
CC-928060
80 x 200 cm
CC-928061
80 x 210 cm
CC-928063
85 x 200 cm
CC-928064
85 x 210 cm
CC-928066
90 x 200 cm
CC-928067
90 x 210 cm
CC-928068
105 x 200 cm
CC-928070
105 x 210 cm
CC-928069
120 x 200 cm
CC-928071
120 x 210 cm

Størrelse
Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch
Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch CF 10
Kraftig transport- og oppbevaringsveske til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Pumpeveske, svart

10.3 Annet tilbehør
For best mulig komfort anbefaler vi at det brukes tilbehør fra Care of Sweden, siden
produktene våre er utformet for å kunne brukes sammen. Hvis du har behov for tilbehør eller
ønsker mer informasjon om produktene våre, kan du kontakte Care of Sweden eller se
nettsiden vår www.careofsweden.se.

15

11. Garanti
11.1 Omfang
Dette CuroCell® leveres med 2 års garanti mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke normal
slitasje eller ved skader som oppstår på grunn av uforsiktig eller feil bruk og vedlikehold.

11.2 Service og vedlikehold
CuroCell®-madrassen er medisintekniske produkter i samsvar med MDD 93/42/EEC, som skal
brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår. Derfor anbefales det at
produktet regelmessig leveres til service og kontroll for å sikre at funksjoner og ytelse
opprettholdes. En pumpe som vedlikeholdes på riktig måte, arbeider bedre og holder lenger,
som andre tekniske apparater.
I produktets forventede levetid vil enkelte slitedeler i pumpen trenge service fra en autorisert
servicetekniker for å sikre god funksjon og ytelse. Omfang og hyppighet avhenger av hvor mye
produktet brukes.
Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller autorisert servicetekniker. Det
må kun brukes reservedeler som Care of Sweden har godkjent. Bruk av andre reservedeler
fører til at garantien ikke lenger gjelder.
Feil eller mangler som betegnes som garantifeil, blir utbedret uten kostnad. Reklamasjon må
gjøres til Care of Sweden før produktet eventuelt returneres.

11.3 Levetid
Madrassens forventede levetid er 5 år.
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12. Annen informasjon
12.1 Demontering og kildesortering
Nesten alle materialer i CuroCell®-produktene, unntatt enkelte deler i pumpene, kan
energigjenvinnes ved forbrenning ved egnede forbrenningsanlegg.
Pumpe: Brukte CuroCell®-pumper skal ikke demonteres, men leveres til miljøstasjon.
Kildesorteres som «Elektronisk avfall».
Madrass: Brukt CuroCell®-madrass leveres til miljøstasjon. Kildesorteres som «Brennbart
avfall».
Care of Sweden oppfyller produsentansvaret ved å være tilknyttet REPA-registeret og Elkretsen AB. Kontakt Care of Sweden for mer informasjon.

12.2 Retur/reklamasjon
Kontakt Care of Sweden før produktet eventuelt returneres. Ved feil som faller under
produktgarantien betaler Care of Sweden returen, i andre tilfeller må kunden betale returen
selv.
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13. Egne notater
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Produsent/produsert av

Kontakt:

Telefon:
Faks:
E-post:
Internett:

+46 (0) 771 106 600
+46 (0)325-128 40
info@careofsweden.se
www.careofsweden.se

Akutte henvendelser etter kontortid
(hverdager 16.30–22.00 og helger 08.00–17.00):

Telefon:

+46 (0)325-101 11

Postadresse:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo, Sverige
Besøksadresse:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo, Sverige
Fraktadresse:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo, Sverige

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016
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