CuroCell Cirrus® 2.0
Hybridmadrass med god komfortnivå

CuroCell Cirrus 2.0 med Toppdel Stone/U-del CC

CuroCell Cirrus 2.0®
CuroCell Cirrus® 2.0 används förebyggande och
som hjälpmedel vid behandling av trycksår till
och med kategori 4(1). Den används i alla typer av
vårdmiljöer och placeras direkt på sängbotten.
CuroCell Cirrus 2.0 kombinerar luft med skum
som ger god användarkomfort, tryckfördelning och
tryckavlastning(2). Den integrerade hälfunktionen
lindrar trycket på känsliga hälar.
®

Den tysta och lättanvända CuroCell Cirrus®
pumpen har två olika inställningar, växlande och
konstant lågt tryck. Pumpen är även utrustad med
en sittfunktion vilket ger ökat stöd vid sittande
läge. Det intergrerade inneröverdraget bidrar till att
minska skjuveffekten vid rörelse i säng.
CuroCell Cirrus® 2.0 levereras med ett avtagbart
hygienöverdrag med en god hygienisk
standard(3)(5). Det mjuka och elastiska överdraget
är ångpermeabelt(4), vilket minskar risken för
hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara
material och uppfyller vårdens krav på hygien,
kvalitet och säkerhet(3)(5).

TILLVAL
• Kraftig transportväska
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Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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• Typ: växeltrycksmadrass
• Höjd: 21 cm
• Funktion: förebyggande och vid
behandling t o m kategori 4(1)
• Rekommenderad brukarvikt: upp till 230 kg
• Brand: EN 597-1, -2
• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz
• Ljudnivå pump: 27 dBA
• Garanti: 2 år
• Rengöring av överdrag: avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling

Digital och användarvänlig pump
Enkel hantering och rengöring
CPR-funktion med transportfunktion
Hälfunktion
Kabelhållare
Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck
Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott
Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som ”ångandas”(4)
Omvårdnadsläge med automatisk återgång
Transportfunktion
Tyst och energisnål pump
Överdrag med svetsade sömmar

STORLEK AR
80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210
cm. Vid behov av andra storlekar kontakta
Care of Sweden.
Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo│0771-106 600│info@careofsweden.se│www.careofsweden.se

