
CuroCell® 4 AD

Komfortabel vekseltrykkmadrass
med automatisk pumpe



Fakta

Type: Vekseltrykkmadrass 

Høyde: 21 cm 

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 4(1) 

Anbefalt brukervekt: 0–200 kg 

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz 

Lydnivå, pumpe: 21 dBA 

Garanti: 2 år 

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjons-

middel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel. 

Funksjoner og egenskaper

• CPR-funksjon – hurtigtømming av luft ved HLR 

• Digital pumpe med selvjusterende teknologi

• Enkelt vedlikehold 

• Håndtak for transport og forflytning 

• Lyd- og lysvarsling ved for lavt trykk

• Lyd- og lysvarsling ved strømbrudd

• Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp(3) 

• Meget enkel å rengjøre

• Statisk funksjon med automatisk retur 

• Transportfunksjon 

• Stillegående og energivennlig pumpe 

• Utskiftbare luftceller av polyuretan med Cell-In-Cell-system 

Størrelser

80/85/90/105/120x200 cm og 80/85/90x210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

Tilvalg

• Avstandsstoff – for bedre komfort (PRO) 

• Hælfunksjon (PRO) 

• Kabelholder (PRO) 

• Kraftig transportveske (PRO)

• Lakenholder (PRO) 

• Hygienetrekk med sveisede sømmer 

• Lavfriksjonstrekk 

• Ventilerte celler (Low Air Loss) 
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CuroCell® 4 AD brukes forebyggende og som hjelpemiddel 
ved behandling av trykksår til og med kategori 4(1). Den brukes 
i alle typer pleiemiljøer og er en meget funksjonell madrass 
med høy komfort som plasseres rett på sengebunnen.  

Madrassen leveres med avtakbart hygienetrekk med godt 
dokumentert hygienestandard(2). Det myke og elastiske trekket 
slipper gjennom damp(3), noe som reduserer risikoen for 
hudmaserasjon. 

En mengde ulike tilvalg kan velges,
blant annet en hælfunksjon som skåner
ømtålige hæler. 

CuroCell® 4 AD produseres av moderne, resirkulerbare mate-
rialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

CuroCell® 4 AD

Madrassvelgeren
– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

(Tilvalg)

Med tilbehørspakke PRO inkluderer også opsjoner
Hælfunksjon • Kabelholder • Avstandsstoff • Lakenholder • Veske
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