
CuroCell® AREA Zone

Funksjonell og selvjusterende kombimadrass



Fakta

Type: Trykkutjevnende luft-/skummadrass
Høyde: 18 cm
Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 3(1)

Anbefalt brukervekt: 0–230 kg(2)

Brann: EN 597-1, -2 
Garanti: 5 år
Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjons-
middel. Maskinvask 95 °C og tørking i trommel.

Funksjoner og egenskaper

• Enkel å håndtere og vedlikeholde
• Fleksibelt og selvjusterende madrassystem
• Funksjon for reduksjon av gnisninger
• Forsterkede sider for bedre sidestabilitet
• Håndtak for transport
• Hygienetrekk med sveisede sømmer
• Ingen ekstern pumpe eller strøm
• Indre trekk av høy kvalitet
• Integrert hælfunksjon
• Unik merking av madrass og trekk
• Soneinndelt toppmadrass

Størrelser

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

Tilvalg

• Evac-trekk
• Kraftig transport- og oppbevaringsveske
• Lavfriksjonstrekk
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CuroCell® AREA Zone brukes forebyggende og som hjelpe-
middel ved behandling av trykksår til og med kategori 3(1). 
Anbefalt brukervekt er 0–230 kg(2).

CuroCell® AREA Zone er en madrass som kombinerer luft og 
skum for å gi gode forutsetninger for komfort og trykkutjev-
ning. Madrassen er selvjusterende, og det er ikke behov for 
elektrisk pumpe. En fleksibel madrass som brukes i alle typer 
pleiemiljøer. Den er enkel å håndtere og vedlikeholde. Den 
plasseres rett på sengebunnen.

Madrassen er spesialkonstruert for å kunne brukes som et 
effektivt hjelpemiddel for å forebygge trykksår. Den har gode 
egenskaper for påvirkning av trykk, gnisninger og fukt(2,3), tre 
viktige områder for effektiv forebygging eller behandling av 
trykksår.

Det er en madrass som kombinerer skummets gode komfort 
med luftens utmerkede trykkutjevnende egenskaper. Den 

inneholder ni luftceller som er delt inn i soner og som automa-
tisk tilpasser seg brukeren og gir en individuell tilpasning.

Madrassen er konstruert i flere lag med høyelastisk kaldskum 
av høy kvalitet. Den spesielle konstruksjonen reduserer 
brukerens påvirkning av gnisninger, og med den innebygde 
hælfunksjonen reduseres også trykket mot hælen.

CuroCell® AREA Zone leveres med et elastisk og smidig hygi-
enetrekk som kan tas av. Det har godt dokumentert hygiene-
standard(4) og produseres med sveisede sømmer. Det myke og 
elastiske materialet slipper gjennom damp(5), noe som reduse-
rer risikoen for hudmaserasjon. 

Madrassen har veldig gode trykkutjevnende egenskaper og har 
blant annet fått karakteren "High pressure relief"(2) i ekstern 
test. Ved tester av madrassens trykkutjevnende evne (PAI) 
ble det dokumentert at 100 % av trykket på madrassen ligger 
under grenseverdien 30 mmHg (belastning 80 kg).

CuroCell® AREA Zone

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


