CuroCell M4 CX10
®

Et fleksibelt overmadrass-system med vekseltrykk

CuroCell® M4 CX10 med trekk Stone

CuroCell M4 CX10
®

CuroCell® M4 CX10 kombinerer enkelhet med

brukerkomfort og effektiv forebygging og behandling av
trykksår/trykkskader opptil og inkludert kategori 4, og

uklassifiserte trykksår. Den er designet for å være enkel å

EKSTR AUTST YR
• Slitesterk veske
• Lakenholder

bruke, og den har funksjoner for ekstremt god brukerkomfort,

STØRRELSER

redusert vevsforskyvning og forbedret mikroklima.

80/85/90/100/105/120x200/210 x 10 cm

Madrass-systemet CuroCell® M4 CX10 har en intelligent

REFER ANSER

brukeren ved å justere innstilt brukervekt på kontrollenheten.

(1)European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

kontrollenhet med brukervennlig grensesnitt. Systemet tilpasses

Alle madrasser er utstyrt med fireveis hygienisk trekk
som oppfyller standarder 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.

(2) NS-EN ISO 11201 «Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr Emisjonslydtrykknivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte
plasser», SP 2018.
(3) ISO 16603 «Resistance of penetration by blood and body fluids», ISO
16604 «resistance of penetration by blood-borne pathogens», NS-EN 14126
«Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer».
(4) NS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Les alltid bruksanvisningen før produktet brukes.

Air Flow
Control™
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MADR ASSENS FUNKSJONER

FAK TA

• Celler som kan byttes individuelt
• Multifunksjonelt innvendig trekk
• Hælfunksjon
• Unik HLR-funksjon med transportfunksjon
• Unik design for enkel håndtering og bruk
• Godt beskyttet glidelås

•	Type: Vekseltrykk-overmadrass
• Høyde: 10 cm
• Anbefalt brukervekt: 0–200 kg
• Spenning inn: 100–240 V / 50–60 Hz
• Lydnivå kontrollenhet, maks.: 17 dBA(2)
• Garanti: 2 år
• Inneholder ikke PVC
• Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan 		
tørkes i tørketrommel
•	Rengjøring av trekket: Tørk av med
rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel
•	Klorbestandig (1 %) multistretchtrekk (trekk
Stone med sveisede sømmer, 10 %)

KONTROLLENHETENS FUNKSJONER
• Brukervennlig grensesnitt

• Lydvarsler og visuelle varsler

•	Tre programmoduser: Pulserende, vekslende og CLP
(konstant lavt trykk)

• Stellefunksjon (maks. hardhet)
• Pack&Go®-funksjon

• Stille og vibrasjonsfri drift

• Lav spenning (12 V strømforsyning)

• Myke friksjonshengere med ekstra myk ende

•	Luftstrømkontroll: Konstant temperatur, økt brukerkomfort,
energireduksjon
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