CuroCell M4 OP10
®

Ett flexibelt växeltryckssystem med
god komfort och funktionalitet

CuroCell M4® OP10 med överdrag Stone

FAK TA

TILLVAL

• Typ: Växeltrycksmadrass
• Höjd: 10 cm
• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 160 kg
• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz
• Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA(2), 35 dBA(6))
• Garanti: 2 år
• PVC-fri
• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling
• Rengöring av överdrag: Torka av med 		
rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel
• Klortåligt (1 %) multistretchöverdrag (överdrag
Stone med svetsade sömmar, 10 %)

• Slitstark väska
• Lakanshållare

STORLEK AR
80/85/90/100/105/120x200/210 x 10 cm

CuroCell M4 OP10
®

CuroCell® M4 OP10 används som ett hjälpmedel för
att förebygga och behandla trycksår upp till och med
kategori 4, samt oklassificerade trycksår(1). Systemet
är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter
och ge ett förbättrat mikroklimat.
CuroCell M4 OP10 har en kontrollenhet med ett
användarvänligt gränssnitt. Med kontrollenhetens
viktinställning ställs lämpligt tryck in manuellt för
respektive vårdtagare. Madrassystemets inre tryck
återgår automatiskt till förinställt inre tryck, oavsett
brukarvikt och lägesändring. För att ändra det inre
trycket används viktinställningarna på kontrollenheten.
®

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande
läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna
med konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck)
med det pulserande lägets tryckavlastande effekt.
Pulserande läge innebär att trycket alternerar och
celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt
tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen,
vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning,
samt förebyggande och behandlande effekt mätts(7)(8).

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag

som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens

krav på hygien(3), kvalitet och säkerhet(4). Alla överdrag
är ångpermeabla(5), vilket minskar risken för

hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna
och återvinningsbara material.
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Air Flow
Control™

KONTROLLENHETENS FUNK TIONER

MADR ASSENS FUNK TIONER

• Användarvänligt gränssnitt
• Ljud- och ljusnotifikationer
• Tre programlägen: pulserande, alternerande och
konstant lågt tryck.
• Omvårdnadsläge med automatisk återgång
• Pack & Go® - funktion för automatisk tömning av luft
• Tyst drift och vibrationsfri
• Låg spänning (12V strömförsörjning)
• Mjuka friktionshängare med extra mjuk spets
• Air Flow Control™; Konstant temperatur,
god användarkomfort, låg energiförbrukning

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

Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.
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