
CuroCell UNO®

En ny generasjon erstatningssystemer
 for helautomatiske vekseltrykkmadrasser



Fakta

Type: Vekseltrykkmadrass

Høyde: 20 cm

Funksjon: Forebygging og behandling opp til og med grad 4(1)

Anbefalt brukervekt: 0-250 kg

Spenning inn: 100–240 V / 50–60 Hz

Lydnivå pumpe, maks: 20 dBA(2)

Garanti: 2 år

Rengjøre trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel eller desinfiserings-

middel. Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel

Pumpens funksjoner

• Helautomatisk pumpe med individuell tilpasning 

• Stor fargeberøringsskjerm med brukervennlig grensesnitt

• Tre stillinger: Vekslende, pulserende eller statisk

• Pack&Go™-funksjon

• Stille og vibrasjonsfri drift 

• Batteribackup (ekstrautstyr)

• Myke friksjonshengere med ekstra myk ende

• Varsling ved lufttap og strømbrudd

Madrassens funksjoner

• Celle-på-celle-konstruksjon med sikkerhetsmadrass

• Hælfunksjon

• Statiske hodeceller

• HLR-funksjon for rask tømming for luft

• Smart kabelorganisering 

• Uten PVC 

• Unik design for enkel håndtering og bruk

• Klorinbestandig (10 %) med multistretchtrekk med sveisede sømmer

• Godt beskyttet glidelås

Størrelser

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

Kontakt din distributør hvis du trenger andre størrelser

Ekstrautstyr

• Slitesterk veske

• Lakenholder
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              Du må alltid lese bruksanvisningen før produktet brukes.
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CuroCell UNO® brukes som hjelpemiddel i forebygging og 
behandling av trykksår til og med grad 4(1). Den representerer 
innovasjon og moderne design, og kombinert med moderne 
teknologi danner den grunnlaget for vår nye generasjon helau-
tomatiske premium madrassystemer.

Den har stort berøringspanel med et brukervennlig gren-
sesnitt. Den helautomatiske pumpen sørger for automatisk 
justering og optimal trykkutjevning og komfort for hver enkelt 
bruker samtidig som den er enkel i bruk.

CuroCell UNO®

Madrassvelger
– Retningslinjer når du velger et produkt
Finn ut hvordan du velger riktig madrass ved å gå til:
www.careofsweden.no/madrassvelgeren

Care of Swedens madrasser er utstyrt med fireveis hygienisk stretchtrekk for hygiene(3), kvalitet og sikkerhet. Alle trekk er produsert av moderne, 
resirkulerbare materialer og de slipper gjennom damp(4) for å redusere risikoen for hudbløtgjøring.

Skann QR-koden for å se presentasjonsfilmen.
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