CuroCell S.A.M® CF16
Ersättningsmadrass med god komfort

CuroCell S.A.M.® CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell S.A.M® CF16
CuroCell S.A.M.® CF16 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till
och med kategori 2(1). En statisk luftmadrass som
erbjuder goda egenskaper avseende komfort och
tryckutjämning(2).
CuroCell S.A.M. CF16 är en ersättningsmadrass
med integrerad skumkärna och är tillverkad i
följsamma och hållbara material. Den medföljande
supportpumpen är enkel att använda och tystgående. Madrassen har en inbyggd hälfunktion samt
CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.
®

Den levereras med ett elastiskt och följsamt
hygienöverdrag som är ångpermeabelt(3), vilket
minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt
skydd som är enkelt att rengöra och med en god
hygienisk standard(4). Med det mjuka inneröverdraget sänks det redan låga trycket(5) vilket bidrar till
att öka komforten ytterligare.

CuroCell S.A.M.® CF16 tillverkas av moderna,
återvinningsbara material och uppfyller vårdens
krav på hygien, kvalitet och säkerhet(6).
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FUNK TIONER O CH EGENSK APER

FAK TA

• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
• Enkel att hantera och sköta
• Mjukt inneröverdrag
• Hälfunktion
• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som
är ångpermeabelt(3)
• Goda rengöringsegenskaper
• Tystgående pump

• Typ: Konstant lågt tryck
• Höjd: 16 cm
• Funktion: Används som ett hjälpmedel för
att förebygga och behandla trycksår upp
t.o.m. kategori 2(1)
• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 200 kg
• Brand: EN 597-1, -2
• Strömförsörjning: 230 V/50Hz
• Garanti: 2 år
• Rengöring av överdrag: Avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

TILLVAL

STORLEK AR

• Hygienöverdrag med svetsade sömmar
• Kraftig transportväska
• Transportfunktion

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
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