CuroCell Nova CX19
®

Funktionell & flexibel kombimadrass

CuroCell Nova CX19
®

CuroCell® Nova CX19 används förebyggande och som ett
hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori
2(1). Den används i alla typer av vårdmiljöer och är mycket
enkel att hantera och sköta. Den är utrustad med integrerad
skumkärna för placering direkt på sängbotten.
CuroCell Nova CX19 arbetar enligt växeltrycksprincipen
och finns i flera olika utföranden. Den har utbytbara celler i
polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.
®

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som
erbjuder en mycket god hygienisk standard (2). Det mjuka och
elastiska överdraget ”ångandas”(3), vilket minskar risken för
hudmaceration.
CuroCell® Nova CX19 tillverkas av moderna, återvinningsbara
material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och
säkerhet.

Fakta

Storlekar

Typ: Växeltrycksmadrass

80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm.

Höjd: 19 cm

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.

Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 2(1)
Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg

Tillval

Brand: EN 597-1, -2
Strömförsörjning: 230 V/50 Hz

• Distanstyg - för bättre komfort

Ljudnivå pump: 21 dBA

• Kabelhållare

Garanti: 2 år

• Kraftig transportväska

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller

• Lakanshållare

desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

• Ventilerade celler (Low Air Loss)
• Överdrag med svetsade sömmar

Referenser
Funktioner och egenskaper
• CPR-funktion - snabbtömning av luft vid HLR
• Hälfunktion
• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som ”ångandas”(3)

(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.
(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604
“resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, SS 876 00 19
“Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration – Våt”.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

• Mycket goda rengöringsegenskaper
• Transportfunktion
• Tyst och energisnål pump
• Utbytbara celler i polyuretan

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. ©
Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-01-10.
Skanna QR-kod för att se presentationsvideo.

Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren
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