CuroCell IQ OP10
®

Intelligens och omtanke

CuroCell® IQ OP10 med överdrag Stone

CuroCell IQ OP10
®

CuroCell® IQ OP10 används som ett hjälpmedel för

TILLVAL

att förebygga och behandla trycksår upp till och med

• Slitstark väska

kategori 4(1) samt oklassificerade trycksår. Systemet är

• Lakanshållare

utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som

STORLEK AR

mycket hög användarkomfort, minskad påverkan av

80/85/90 x 200/210 x 10cm

skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.
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MADR ASSENS FUNK TIONER
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• Typ: Växeltrycksmadrass
• Höjd: 10 cm
• Rekommenderad brukarvikt: 0–160 kg
• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz
• Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA(2), 35 dBA(5)
• Garanti: 2 år
• PVC-fri
• Rengöring av överdrag: Torka av med
rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel
• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling
• Klor-resistent (1 %) multistretchöverdrag
(överdrag Stone med svetsade sömmar, 10 %)

Hälfunktion
Unik CPR-funktion med transportfunktion
Unik design för enkel hantering och användning
Dragkedja med droppskydd
Madrass i ett stycke

KONTROLLENHETENS FUNK TIONER
• Helautomatisk kontrollenhet som anpassas individuellt
efter brukaren
• Användarvänligt gränssnitt
• Ljud-och ljusnotifikationer
• Nyutvecklat pulserande läge
• Omvårdnadsläge
• Pack&Go®-funktion
• Tyst drift och vibrationsfri
• Låg spänning (12V strömförsörjning)
• Mjuka upphängningsändar med extra mjuk spets
•	Air Flow Control; Konstant temperatur, ökad
användarkomfort, minskad energiförbrukning

Skanna QR-koden för att
se en 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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