CuroCell UNO

®

En ny generation tryckavlastande madrasser

CuroCell UNO med överdrag Stone/U-del CC

CuroCell UNO

®

CuroCell UNO® är en premiumprodukt som används

förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av

TILLVAL
• Slitstark väska

trycksår till och med kategori 4 . Genom innovativ

• Lakanshållare

generation tryckavlastande madrasser.

STORLEK AR

Pumpen är helautomatisk och innehåller tre program

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden

och anpassar sig utefter individen. Pumpen är utrus-

REFERENSER

(1)

teknik lägger CuroCell UNO® grunden för en ny

– Alternerande, Pulserande och Konstant lågt tryck

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

använda. CuroCell UNO levereras med ett avtagbart

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.).
Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

standard(3). Det mjuka och elastiska överdraget
”ångandas”(4), vilket minskar risken för hudmaceration.

(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment
- Determination of emission sound pressure levels”, SP 2015.

tad med en stor och tydlig pekskärm som är enkel att
®

hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk

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

(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”,
ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”,
EN 14126.
(4) SS-EN ISO 15496.

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
Care of Sweden och CuroCell UNO är registrerade varumärken för
Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2018-12-10.

MADR ASSENS FUNK TIONER

FAK TA

• Cell on Cell-konstruktion med säkerhetsmadrass
• Hälfunktion
• Statiska celler vid huvudområdet
• CPR-funktion
• Smart kabelhantering
• Fri från PVC
• Unik design för enklare hantering
• Klor-resistent (10 %) överdrag med multi-stretch
• Dragkedja med droppskydd

• Typ: Växeltrycksmadrass
• Höjd: 20 cm
• Funktion: Förebyggande och vid behandling
t o m kategori 4(1)
• Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg
• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz
• Ljudnivå pump, max: 20 dBA(2)
• Garanti: 2 år
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling
• Rengöring av överdrag: Avtorkning med 		
rengörings- och/eller desinfektionsmedel

PUMPENS FUNK TIONER
• Helautomatisk med anpassning på individnivå
• Stor användarvänlig pekskärm med användarvänligt gränssnitt
• Inbyggd snabbguide
• 3 program: Alternerande, Pulserande, Konstant lågt tryck
• Omvårdnadsläge
• Pack&Go® funktion
• Tystgående utan vibrationer
• Batteridrift (tillval)
• Mjuka upphängningsändar
• Notifiering vid strömavbrott och/eller skada

Skanna QR-kod för att se
presentationsvideo.

VÄL J DIN MADR ASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du
väljer en madrass.
www.careofsweden.com/mattress-selector
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