CuroCell® AUTO4 CX13
Funktionell bäddmadrass med automatisk pump

CuroCell® AUTO4 CX13 med överdrag Olivia/U-del CC

CuroCell® AUTO4 CX13
CuroCell® AUTO4 CX13 används i alla typer av
vårdmiljöer och är en funktionell bäddmadrass
som placeras ovanpå en befintlig madrass. Den
används förebyggande och som ett hjälpmedel vid
behandling av trycksår till och med kategori 4(1).

Den levereras med ett elastiskt och följsamt
hygienöverdrag som är ångpermeabelt(2), vilket
minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt
skydd som är enkelt att rengöra och god
hygienisk standard.

CuroCell® AUTO4 CX13 kan användas med
växlande tryck eller med konstant lågt tryck.
Pumpen är enkel att sköta och hantera.
Madrassystemet reglerar självständigt och utan
manuell justering madrassens inre tryck till olika
värden baserat på patientens vikt och lägesändring,
utöver detta finns möjlighet att göra manuell
inställning vid sittande läge.

CuroCell® AUTO4 CX13 tillverkas av moderna,
återvinningsbara material som uppfyller vårdens
krav på hygien, kvalitet och säkerhet(3)(4).

CuroCell® AUTO4 CX13 har utbytbara celler i
polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.
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FUNK TIONER O CH EGENSK APER

FAK TA

• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
• Digital pump med automatisk funktion
• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck
• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott
• Transportfunktion
• Tyst och energisnål pump
• Utbytbara luftceller
• Statisk funktion

• Typ: växeltrycksmadrass
• Höjd: 13 cm
• Funktion: förebyggande och som
hjälpmedel vid behandling t o m kategori 4(1)
• Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg
• 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.

TILLVAL

STORLEK AR

• Hälfunktion
• Kraftig transportväska
• Överdrag med svetsade sömmar

80/85/90/105/120x200 cm och
80/85/90x210 cm. Vid behov av andra
storlekar kontakta Care of Sweden.
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