
CuroCell® AREA Zone 
Funktionell & självinställande ersättningsmadrass

CuroCell AREA Zone Toppdel Steel/U-del Evac



CuroCell® AREA Zone 
CuroCell® AREA Zone är ett hjälpmedel som används 
för att förebygga och behandla trycksår upp till och 
med kategori 3(1).

CuroCell® AREA Zone är en madrass som kombinerar 
luft och skum för att skapa bra förutsättningar till kom-
fort och tryckutjämning. Madrassen är självinställande 
och det behövs ingen elektrisk pump till madrassen. 
En flexibel madrass som används i alla typer av vård-
miljöer och är enkel att hantera och sköta. Madrassen 
placeras direkt på sängbotten.

Den har goda egenskaper när det gäller påverkan av 
tryck, skjuv och fukt(2,3), tre viktiga områden när man 
effektivt skall förebygga eller behandla trycksår.

CuroCell® AREA Zone är en madrass som kombinerar 
skummets goda komfort med luftens tryckutjämnande 
egenskaper. Madrassen innehåller nio luftceller som 
är uppdelade i zoner och som anpassar sig automa-
tiskt till vårdtagaren samt ger en individuell inställning.
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Madrassen är uppbyggd i flera lager med hö-
gelastiskt kallskum av god kvalitet. Den inbyggda 
hälfunktionen reducerar även trycket mot hälarna.

CuroCell® AREA Zone levereras med ett elastiskt 
och följsamt hygienöverdrag som är avtagbart. 
Madrassen tillverkas med svetsade sömmar. Det 
mjuka och elastiska materialet är 
ångpermeabelt(3) vilket minskar risken för 
hudmaceration. 

T I L LV A L
• Kraftig transport- och förvaringsväska
• Evakueringsfunktion
• Klortåligt (10%) överdrag Stone med

svetsade sömmar

R E F E R E N S E R
(1) European Pessure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury 
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and 
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The 
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(2)  Examination of the pressure relief capability, Berlincert 2012.
(3) SS-EN ISO 15496:2004.

• Typ: tryckutjämnande luft-/skummadrass
• Höjd: 18 cm
• Rekommenderad brukarvikt: upp till 230 kg
• Brand: EN 597-1, -2
• Garanti: 5 år
• Rengöring av överdrag: torka av med

rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel
• Klortåligt (1%)
• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling

• Enkel att hantera och sköta
• Flexibelt och självinställande madrassystem
• Funktion för reducering av skjuvkrafter
• Förstärkta sidor för bättre sidostabilitet
• Handtag för transport
• Hygienöverdrag med svetsade sömmar
• Ingen extern pump eller elektricitet
• Inneröverdrag av god kvalitet
• Integrerad hälfunktion
• Zonindelad toppmadrass

M A D R A SS E N S  F U N K T I O N E R FA K TA 

STO R L E K A R

80/85/90/105/120x200/210 cm. 
Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken 
för Care of Sweden AB.© Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck 
förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-14.

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.




