
CuroCell S.A.M.® PRO 
Kombinerar god komfort med lång livslängd

CuroCell S.A.M.® PRO med överdrag Steel

• Typ: konstant lågt tryck 
• Höjd: 10 cm
• Funktion: används som ett hjälpmedel för att före 
 bygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 3(1)

• Rekommenderad brukarvikt: upp till 250 kg
• Strömförsörjning: 230 V/50Hz 
•  Ljudnivå pump, max: 22 dBA(6), 39 dBA(7)

• Garanti: 2 år
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
• Rengöring av överdrag: avtorkning med   
   rengörings- och/eller desinfektionsmedel.  

FA K TA 

• Mjukt inneröverdrag (CuroCell S.A.M.® 
   PRO CF10)
• Kraftig transportväska

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

T I L LVA L

STO R L E K A R

http://careofsweden.se


CuroCell S.A.M® PRO 
CuroCell S.A.M.® PRO är en bäddmadrass med 
konstant lågt tryck som används som ett hjälpmedel 
för att förebygga och behandla trycksår upp till och 
med kategori 3(1).

CuroCell S.A.M.® PRO erbjuder god komfort(2). För 
ytterligare komfort finns även modellen CuroCell 
S.A.M.® PRO CF10 med ett mjukt inneröverdrag. 
Inneröverdraget sänker det redan låga trycket 
vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare. 

Pumpen är enkel att använda. Komfortreglaget gör 
det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att 
CuroCell S.A.M.® PRO kan användas under lång tid 
och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald 
tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen 
endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar 
ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd 
och låg energiförbrukning för pumpen. 

CuroCell S.A.M.® PRO levereras med ett hygienö-
verdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller 
vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet(3)(5). 
Överdraget är ångpermeabelt(4) vilket minskar 
risken för hudmaceration.
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• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
• Användarvänligt system 
• Ångpermeabelt hygienöverdrag(4)

• Hygienöverdrag med svetsade sömmar
• Goda rengöringsegenskaper
• Tyst och energisnål pump med lång livstid 
• Fästband i resår
• Transportfunktion

F U N K T I O N E R  O C H  EG E N S K A P E R

Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.
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CuroCell S.A.M.® PRO finns även som ersättnings-
madrass, CuroCell S.A.M.® PRO CF16, som är 
utrustad med integrerad skumkärna för placering 
direkt på sängbotten.
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