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WAARSCHUWINGEN EN 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Lees alle voorschriften vóór gebruik of reparatie 
 

WAARSCHUWING! Houd u aan de volgende instructies om het risico op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel 
te beperken: 
1. Het product mag alleen worden geïnstalleerd en gebruikt voor het gebruiksdoel volgens de instructies in deze 

handleiding en/of andere documentatie van Care of Sweden. Het product mag niet worden gecombineerd, samengesteld 
of gerepareerd met andere onderdelen (bijv. bedieningsunit en matras), accessoires of reserveonderdelen dan die in deze 
handleiding of in andere documentatie van Care of Sweden worden beschreven. Het product mag op geen enkele manier 
worden gewijzigd. 

2. Het product moet zo worden neergezet en gebruikt dat het niet bekneld of beschadigd raakt. Opmerking: Wees 
bijzonder voorzichtig bij schade door beknelling wanneer u zijhekken gebruikt. Zorg altijd dat het matras is afgestemd 
op de maten van het bed. 

3. Controleer regelmatig de werking van het product door een handmatige controle uit te voeren (zie paragraaf 3.3). 
4. Wanneer het product wordt gebruikt voor personen die speciaal toezicht nodig hebben, zoals kinderen, is continue 

monitoring vereist. 
5. De matras is beschermd met een hygiënische hoes; gebruik niet meerdere hygiënische hoezen, omdat dit de 

dampdoorlatendheid van de matras kan beïnvloeden. 
6. De hygiënische hoes is ondoordringbaar voor vocht of lucht, maar laat wel damp door. Zorg ervoor dat de 

gebruiker goed ligt om het risico op verstikking te voorkomen. 
7. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen om schade aan de hygiënische hoes te voorkomen. 
8. Open de behuizing van de bedieningsunit niet – risico op elektrische schokken. Service en onderhoud moeten 

worden uitgevoerd door Care of Sweden of een van diens erkende servicetechnici. 
9. Leid de voedingskabel zorgvuldig naar de bedieningsunit om struikelen te voorkomen. Zorg er ook voor dat de 

gebruiker is volgens de instructies op de matras ligt en gebruik zo mogelijk een kabelhouder. 
10. Zorg om het risico op wurging te voorkomen ervoor dat de kabel en slangen zodanig worden geleid dat niemand erin 

vast kan komen te zitten. 
 

Opmerking: De verantwoordelijke zorgverlener moet de gebruiker/operator de volgende informatie verschaffen: 
11. Gebruik het product niet in badkamers of andere omgevingen waar de kans bestaat dat de bedieningsunit in contact 

komt met water of andere vloeistoffen. Gebruik, behalve bij voorschreven reiniging, nooit een product dat in 
contact is gekomen met water/vloeistof. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stuur het product naar 
een erkend servicemonteur voor een onderhoudsbeurt 

12. Niet gebruiken in de buurt van of in contact met vuur/hete oppervlakken, zoals open vuur, brandende sigaretten, hete 
lampen, kachels of haarden; het product kan hierdoor beschadigd raken. 

13. Gebruik en bewaar dit product niet in direct zonlicht. De hoge temperatuur en uv-stralen kunnen het product beschadigen. 
14. Sterke magnetische velden of apparatuur voor draadloze communicatie (bijv. producten voor een draadloos 

thuiswerk, mobiele telefoons, walkietalkies, draadloze telefoons en hun basisstations, radiozenders, enz.) kunnen de 
functionaliteit van het product verslechteren en moeten op een afstand van minimaal 1 meter van de 
besturingseenheid worden gehouden. 

15. Gebruik het product nooit als het netsnoer, de stekker van de bedieningsunit of de behuizing van voeding defect is, als 
de behuizing van de besturingseenheid beschadigd is of als het product niet goed werkt. Neem contact op met een 
erkende servicemonteur om het product te laten onderzoeken en repareren. 

16. Sluit nooit iets anders dan de door Care of Sweden geleverde voeding aan op de netsnoeraansluiting van de bedieningsunit. 
17. Gebruik nooit de externe communicatie-ingang (3,5 mm-connector); deze ingang mag alleen worden gebruikt door de fabrikant. 
18. Als de hygiënische hoes is voorzien van handgrepen aan de zijkant, zijn deze bedoeld voor het verschuiven of 

verplaatsen van de matras. Gebruik de handgrepen niet om de matras op te tillen terwijl er een gebruiker op ligt. 
Elk ander gebruik vindt plaats onder uw eigen verantwoordelijkheid en valt niet onder de productgarantie. 

19. Let op wanneer er zich kinderen of huisdieren in de omgeving van de apparatuur bevinden, om te voorkomen dat de 
voeding wordt losgetrokken. 

20. Gebruik van dit product naast of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit ertoe kan 
leiden dat het product niet goed werkt. Indien een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten in de gaten worden 
gehouden of dit product en de andere apparatuur normaal werken. 
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CuroCell® A4 is een volledig geautomatiseerd en modern 
luchtmatrassysteem dat zo is ontworpen dat het niet alleen 
uitstekend comfort biedt, maar ook effectief helpt bij de 
preventie en behandeling van decubitus/drukverwondingen. 
Het systeem herkent de gebruiker en beheert automatisch 
alle instellingen, zodat de druk optimaal wordt aangepast 
aan wat de gebruiker nodig heeft. 
 

Lees altijd de gebruikershandleiding 
(gebruiksaanwijzing) vóór gebruik. 

 
Neem contact op met Care of Sweden als u meer vragen 
hebt over installatie, gebruik of onderhoud. 

1.1 Algemene informatie 
Dit systeem is een medisch hulpmiddel met een CE-
markering volgens MDD 93/42/EEG. 

Het systeem is volledig of gedeeltelijk ontworpen en 
getest volgens de normen die worden genoemd in 
hoofdstuk 9.2. Normen 

Conform wettelijke voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen is de fabrikant verplicht om alle ongevallen of 
incidenten met de producten te melden. Wij zouden het erg 
op prijs stellen indien u alle informatie met betrekking tot 
ongevallen of incidenten met onze producten onmiddellijk 
aan ons, Care of Sweden, meldt. 

1.2 Gebruiksdoel 
CuroCell® A4 is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, als 
oplegmatras (CuroCell® A4 OP10 en CuroCell® A4 CX10) of 
als een volledig vervangende matras (CuroCell® A4 CX16 
en CuroCell® A4 CX20). De matras kan in alle 
gezondheidszorgomgevingen worden gebruikt om 
decubitus/drukverwondingen te voorkomen en voor de 
behandeling van decubitus/drukverwondingen tot en 
met categorie 4 en van geclassificeerde decubitus 
(onaantoonbaar en vermoedelijk diep weefselletsel)¹. 
Ongehinderde/onbehandelde decubitus/drukverwondingen 
kunnen zeer snel verslechteren, resulterend in een hoger 
risico op complicaties, pijn en lijden voor de patiënt. 

De matrassen zijn bestemd voor gebruik door personen met 
een aanbevolen minimumlengte van 120 cm. Het aanbevolen 
gewicht van de gebruiker hangt af van de gebruikte matras. 
De specificaties staan vermeld in de onderstaande tabel. 
 

Matras Aanbevolen gewicht van de 
gebruiker 

CuroCell® A4 OP10 0-160 kg 

CuroCell® A4 CX10 0-200 kg 

CuroCell® A4 CX16 0-200 kg 

CuroCell® A4 CX20 0-250 kg 
 

 

Wij raden aan om regelmatig van houding te veranderen. 

Hoe vaak dat gebeurt, moet worden beoordeeld door het 
verantwoordelijke personeel, afhankelijk van de status, 
diagnose en algemene toestand van de gebruiker. 

De gebruiker mag uitsluitend in de 
lengterichting op het matras liggen, 
met de voeten aan het voeteneinde, 
waar het voetsymbool is afgebeeld. 

Training of speciale vaardigheden voor het gebruik van 
CuroCell® A4 zijn niet vereist. Het is zo ontworpen dat het 
eenvoudig te hanteren en begrijpen is. Wij adviseren om de 
snelgids en de gebruiksaanwijzing vóór gebruik door te lezen. 

Gebruik moet worden voorgeschreven door personen die 
bevoegd zijn om voor te schrijven en die een klinische 
opleiding hebben gevolgd. Let op: de gebruiker kan ook de 
bediener zijn. 

 

 
 
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure 
Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. 
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference 
Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Western Australia; 2014. 

 

1.3 Overige informatie 
Actieplan voor decubitus/verwondingen 
Wij raden een gestructureerde en geplande aanpak aan voor 
de best mogelijke resultaten wanneer u dit product gebruikt. 
Voorbeelden van het gebruik van onze producten kunt u 
vinden in de richtlijnen 'Actieplan voor decubitus'.2:2 

De matrasgids 
Deze gids is een leidraad voor personeel en voorschrijvers 
wanneer er een matras van Care of Sweden wordt 
gekozen. De CuroCell® A4 OP10, CuroCell® A4 CX10, 
CuroCell® A4 CX16 en CuroCell® A4 CX20 zijn matrassen 
in functiegroep C. 

Deze informatie vindt u op onze website, 
www.careofsweden.com, of u kunt deze bestellen 
bij Customer Service (zie de contactinformatie op de 
laatste pagina). 

1. Inleiding 

OPMERKING: 

1. Voor bepaalde gebruikers, bijvoorbeeld mensen met een 
amputatie, wordt de aanbevolen lengtemaat misschien niet 
gehaald. Voor gebruikers uit deze groep kan het nodig zijn de 
instellingen te wijzigen, omdat niet het gehele oppervlak 
belast wordt. Zie paragraaf 3.2 voor functiecontroles. 

2. Lees bij gebruik in combinatie met zitkussens de 
gebruiksaanwijzing van het kussen goed door voor de juiste 
positie van de gebruiker. 

3. Wanneer dit product wordt gebruikt in combinatie met 
evacuatieapparatuur (evacuatielaken), is het de 
verantwoordelijkheid van het bevoegde personeel dat de 
evacuatie veilig kan plaatsvinden. 

4. Het matras is mogelijk niet geschikt voor gebruik tijdens 
röntgenonderzoeken vanwege de kans op wazige beelden 
of artefacten die kunnen leiden tot diagnostische fouten. 

http://www/
http://www/
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Controleer tijdens het uitpakken of er geen onderdelen beschadigd zijn. Mocht u schade vinden, neem dan contact op met Care of 
Sweden voor u het product gaat gebruiken. 

Bij gebruik van een 
oplegmatras (CuroCell® OP10 of 
CuroCell® CX10): 

1a. Plaats de oplegmatras op de 
basismatras. Zet het matras vast 
aan de basis met de banden aan 
de hoeken van het matras. 

Bij gebruik van een volledig 
vervangend matras (CuroCell® 
CX16 of CuroCell® CX20): 

1b. Plaats het matras op de 
bedbodem. Zet het matras vast 
aan het bed met de 
bevestigingsbanden aan de 
onderkant van het matras. 

Opmerking: 
• Zorg dat het matras is afgestemd op de maten van 

het bed. 
• Maak het bed op met lakens voor extra comfort. 
• Als een verstelbaar bed wordt gebruikt met een volledig 

vervangende matras met bevestigingsbanden (CuroCell® 
A4 CX16 of CuroCell® A4 CX20), moet de matras alleen 
worden bevestigd aan de bewegende delen van het bed. 

• Controleer de cellen en drukknoppen om zeker te weten 
dat ze correct zijn gemonteerd. 

 
2. Hang de bedieningsunit op 
aan het voeteneinde van het 
bed of plaats deze op een 
vlakke, stevige ondergrond. 
 

Bij gebruik van een 
oplegmatras (CuroCell® OP10 
of CuroCell® CX10): 
 
3a. Als de matras is uitgerust met een kabelhouder, plaatst u 
het netsnoer in de kabelhouder door de drukknopen te 
openen, de kabel in de opening te steken en de drukknopen 
weer te sluiten. Anders plaatst u het netsnoer zodanig dat 
niemand erover kan vallen, de wielen van het bed er niet 
overheen rijden en dat het niet bekneld raakt bij het omhoog 
of omlaag brengen van het bed. 
 
Bij gebruik van een volledig vervangend matras (CuroCell® 
CX16 of CuroCell® CX20): 

3b. Plaats het netsnoer in de kabelhouder van het matras 
door de drukknopen te openen, de kabel in de opening te 
steken en de drukknopen weer te sluiten. 

 

 

 

 

4. Open het klepje op de aansluiting van de luchtslang 
(aangeduid met 'CPR') ensluit deze aan op de zijkant van 
de bedieningsunit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. U hoort en voelt een klik 
wanneer ze goed op elkaar 
zijn aangesloten. Controleer 
of beide kanten van de 
aansluiting dicht zijn.  
 
6. Controleer of de schakelaar 
aan de zijkant van de 
bedieningsunit op '0' (uit) staat. 
Steek de voeding in een 
goedgekeurd elektrisch 
stopcontact (100–240 V). 

7. Controleer of het netsnoer 
goed is aangesloten op de 
bedieningsunit en of de juiste 
voeding is gebruikt. (Zie 
paragraaf 9.1 Technische 
specificaties). 
De juiste P/N moet worden weergegeven op het etiket op de 
voeding. De voeding maakt deel uit van de apparatuur en 
mag niet worden vervangen. 
 
Als de besturingseenheid is opgeslagen bij de minimale of 
maximale opslagtemperatuur (-25 °C naar 70 °C), wacht u ten 
minste 1 uur voordat u deze start. Deze tijd is gebaseerd op 
een omgevingstemperatuur van 20 °C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Montage/Installatie 

. OPME

. 
Houd de 12 V-stekker van de voeding niet vast terwijl u 
de gebruiker aanraakt. 
 Sluit de voeding aan op een gemakkelijk toegankelijke 
stopcontact als het nodig is om de voeding uit het 
stopcontact te halen en de stroom naar de bedieningsunit 
helemaal af te sluiten. 
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3.1 Starten 

1. Zet de aan-uitschakelaar aan de zijkant van de bedieningsunit op 1 (Aan). 

2. Er wordt lucht in de matras gepompt en de diode boven het gekozen 
programma knippert. Als het opblazen is voltooid, brandt de diode voor de 
programmamodus ononderbroken groen. Afhankelijk van de grootte duurt 
het ongeveer 20-40 minuten om het matras volledig op te blazen. 

3. Als de groene diode voor de gekozen programmamodus ononderbroken 
brandt, kan het matrassysteem in gebruik worden genomen. 

4. Het duurt ongeveer 20-30 minuten voordat het systeem is aangepast aan de 
gebruiker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Bediening 

OPMERKING: 

• Elke keer dat het systeem opstart, werkt het als volgt: 
Als u een matras zonder luchtveiligheidsmatras gebruik 
(CuroCell® A4 OP10, CuroCell® A4 CX10 en CuroCell® 
A4 CX16), blaast de bedieningsbedieningsunit eenheid de 
hoofdcellen helemaal op en wordt de matras vervolgens 
automatisch ingesteld.  
Als u een matras met luchtveiligheidsmatras gebruikt 
(CuroCell® A4 CX20), begint de bedieningsunit altijd met 
het volledig opblazen van de veiligheidsmatras, gevolgd door 
de overige cellen, en wordt de matras daarna automatisch 
ingesteld.  

• Als het automatische instellen gereed is, schakelt de 
bedieningsunit naar een basisinstelling met een pulserende 
stand (bij het eerste gebruik) of naar de voorgaande instelling. 
Zie paragraaf 3.2 voor meer informatie. 

• Probeer tijdens het automatische instellen grotere bewegingen 
op de matras te vermijden, omdat het automatische instellen 
anders langer duurt. 

• Als u een matras met een veiligheidsmatras van schuim 
gebruikt (CuroCell® A4 CX16), kan de gebruiker ook op de 
matras liggen als die niet is opgeblazen.  
Als u een matras met een luchtveiligheidsmatras gebruikt 
(CuroCell® A4 CX20), moet deze worden opgeblazen voordat de 
gebruiker op de matras kan liggen. 
In beide gevallen wordt de belasting gedragen door de 
veiligheidsmatras.  
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3.2 Functies van de bedieningsunit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knop Functie 
 Het informatiesignaal dempen 

 

 Paneelvergrendeling 
 

 Pack & Go. Het systeem automatisch 
laten leeglopen 

 
 Afwisselende stand 

 

 Pulserende stand 
 

 CLP-modus (constante lage druk) 
 

 Maximale druk (zorgstand) 
 

 Informatiesignaal 
 

 Luchtconnector onjuist aangesloten (CPR) 
 

 Cyclustijdinstellingen (10, 15, 20, 25 minuten). 
De diodes worden ook gebruikt voor 

foutmeldingen. 
 Comfortinstellingen 
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3.2.1 Automatisch instellen 
De bedieningsunit is uitgerust met een functie die de druk 
automatisch aanpast aan het gewicht, de houding en 
positie van de gebruiker. Deze functie werkt op de volgende 
drie manieren: 
1. Meteen nadat het systeem is ingeschakeld, voert de 
bedieningsunit een automatische instelling uit. 
 

2. Als er tijdens het gebruik iets aanzienlijk verandert, voert 
de bedieningsunit een automatische instelling uit. 
 

3. Tijdens het gebruik voert de bedieningsunit met vaste 
tussenpozen automatische instellingen uit om ervoor te 
zorgen dat de druk in de matras altijd goed is. 
 

Zodra het automatische instellen is voltooid, start de 
bedieningsunit in de standaardmodus (pulserend, bij het 
eerste gebruik) of in de eerder ingestelde modus. 
 

3.2.2 Programma's 
Er zijn drie programma's beschikbaar. Druk op de knop 
om tussen de programma's te wisselen. We raden de 
pulserende modus aan als basisinstelling en dit is in het 
begin ook de standaardinstelling. 
 

1. Wisselende modus. De druk wisselt tussen de 
cellen. De cyclusperiode kan worden aangepast 
aan de wensen en eisen van de gebruiker. Kies 
uit 10, 15, 20 of 25 minuten. Hoe langer de 

cyclusperiode, des te langzamer de wisselingen. Wij 
adviseren een basisinstelling van 10 minuten. 

2. Pulserende stand. Een comfortstand die 
een constante lage druk (CLP) combineert met 
de pulserende stand. De cyclusperiode kan 
worden aangepast aan de wensen en eisen 

van de gebruiker. Hoe langer de cyclusperiode, des te 
langzamer de wisselingen. Wij adviseren een basisinstelling 
van 10 minuten. 

3. CLP-modus. De druk is in alle cellen gelijk. 
Dit wordt ook wel 'constante lage druk' 
genoemd. 
 

3.2.3 Maximale druk (zorgstand) 
Met deze functie wordt de complete matras 
opgeblazen om vaste steun te bieden. 
Deze functie keert na ongeveer 20 minuten 
automatisch terug naar de vorige instelling. De 
functie moet worden gebruikt bij het verzorgen 

van de gebruiker, het veranderen van de positie van de gebruiker 
en bij het in of uit het bed verplaatsen van de gebruiker. 
 
3.2.4 Paneelvergrendeling 
Druk op de toetsvergrendelingsknop om het 
bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen. De 
knop geeft aan wanneer het paneel is 
vergrendeld. Het scherm vergrendelt automatisch als het vijf 
minuten niet wordt aangeraakt. Dit is om te voorkomen dat 
de instellingen onopzettelijk worden gewijzigd. 

Als u het paneel wilt ontgrendelen, houdt u de knop 
2 seconden ingedrukt. 

3.2.5 Comfortinstellingen 
Afhankelijk van de behoeften van 
de gebruikt, kan de luchtdruk in de 
matras in twee stappen worden 

aangepast. De aanpassingen worden gedaan op basis van 
de automatische instelling die door de bedieningsunit (0) is 
uitgevoerd op basis van het gewicht van de gebruiker. 

Opmerking: Indien alleen bepaalde gedeeltes van de 
matras belast worden, bijvoorbeeld in het geval van 
mensen met een amputatie, kan het nodig zijn om de 
instelling te verhogen met de comfortinstellingen. 

De geselecteerde instelling wordt aangegeven met een 
groen lampje. 

 
3.3 Hand check  (controle van de werking) 

 

 
 

Hand check  bij gebruik van 
een opleg- matrassysteem 

Hand check  bij gebruik van 
een volledig vervangend 

matrassysteem 
 

De hand check  wordt gebruikt om te controleren of het 
matras goed werkt. 

Deze controle moet regelmatig worden uitgevoerd; wij 
raden één keer per dienst aan of elke acht uur. 
 

Open de hoes en steek een hand tussen de bovenste cellen 
onder het sacrum van de gebruiker (midden van het matras). 
Controleer of er een opening is met het onderliggende 
matras, zodat de gebruiker niet door het matras 'zakt''. 
Als u het sacrum van de gebruiker in uw handpalm voelt, is 
de ruimte te klein. Maak een nieuwe automatische instelling 
of zie paragraaf 8 Probleemoplossing. 

 
3.4 Zitpositie in bed 

Als het hoofdeinde van het bed omhoog wordt gezet naar 
een zitpositie, moet de positie van de gebruiker altijd 
gezekerd zijn. Om de productfunctionaliteit te garanderen, 
raden wij aan om altijd een handcontrole uit te voeren (zie 
sectie 3.3). Voor extra ondersteuning kunnen positiekussens 
gebruikt worden. Wij raden aan dat een zitpositie slechts 
gedurende korte tijd wordt gebruikt 
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3.5 CPR (Reanimatie) 
In een noodgeval waarbij 
CPR (reanimatie) 
noodzakelijk is, verwijdert 
u de aansluiting van de 
bedieningsunit en laat u 
het klepje open om de 
lucht snel uit het matras 
te laten lopen. 
 

3.6 Meldingen 
Er zijn diverse meldingen, afhankelijk van de 
ernst van de waarschuwing. Bij een storing of een 
fout wordt een melding gegeven door middel 
van een knipperende waarschuwingsdriehoek. 
Druk op de mute-knop om het 
waarschuwingssignaal te dempen. 

Wanneer er een melding is, gaat 
de diode voor de huidige 
cyclustijd uit en wordt op de vier 
cyclustijddiodes (10, 15, 20, 25) 

een meldingscode weergegeven. Als u tijdens de 
foutmelding de cyclustijd wilt lezen, ontgrendelt u het 
bedieningspaneel. Zie paragraaf 3.5.1 voor meer 
informatie over de verschillende meldingscodes.  

 
3.6.1 Meldingstabel  
 
In de meldingstabel wordt informatie over de verschillende 
meldingen weergegeven: 

• De meldingen 1-10 zijn zowel hoorbaar als zichtbaar. 
De foutcode wordt weergegeven totdat de fout is 
gecorrigeerd. Als de mute-knop wordt ingedrukt, wordt de 
hoorbare waarschuwing gedurende 5 minuten onderbroken. 
Het geluid komt terug totdat de fout is gecorrigeerd. 

• De meldingen 11-13 hebben geen hoorbaar alarm. De 
foutcode wordt weergegeven totdat het systeem 
opnieuw wordt gestart. 

 
 Melding Beschrijving en 

probleemoplossing 
 
 

1 

 Hoge temperatuur. Kleppen en 
compressoren worden 
uitgeschakeld. Als de 
bedieningsunit zich in direct 
zonlicht bevindt, verplaatst u 
deze. Neem anders contact op 
met Ondersteuning. 

 
2 

 
 
 
 

De standaardinstellingen zijn 
niet voltooid. Neem contact op 
met Ondersteuning. 

 
3 

 Onjuiste ingangsspanning. 
Controleer of de juiste voeding 
wordt gebruikt en neem anders 
contact op met Ondersteuning. 

 
4 

 Lage druk. Maak de CPR, 
matras, luchtslangen en 
luchtfilter goed vast. Als het 
probleem zich blijft voordoen, 
neemt u contact op met 
Ondersteuning. 

 
 

5 

 Automatisch instellen mislukt. 
De juiste druk is niet binnen de 
tijdlimiet bereikt. Als het 
probleem zich blijft voordoen, 
neemt u contact op met 
Ondersteuning.  

 
 
 

6 

 Lekkage tijdens de 
automatische instelperiode. De 
matras lekt te veel en de 
weging kan niet worden 
uitgevoerd. Controleer de 
matras en de 
luchtaansluitingen. Als het 
probleem zich blijft voordoen, 
neemt u contact op met 
Ondersteuning. 

 
 

7 

 Hoge druk. De druk kan niet 
binnen de tijdslimiet tot de 
gewenste waarde worden 
verminderd. Neem contact op 
met Ondersteuning.  

 
 

8 

 Het automatische instellen is te 
vaak opnieuw opgestart tijdens 
de automatische instelperiode. 
Neem contact op met 
Ondersteuning. 

 
9 

 De matrasbesturingsparameters 
zijn niet gelezen. Sluit de CPR 
aan of neem contact op met 
Ondersteuning. 

 
 

10 

 De matrasbesturingsparameters 
zijn tijdens het gebruik 
gewijzigd. Start het systeem 
opnieuw. Als het probleem zich 
blijft voordoen, neemt u contact 
op met Ondersteuning. 

 
 

11 

 Lekkage in een van de celsecties. 
Maak de CPR, matras en 
aansluitslangen goed vast. Als 
het probleem zich blijft 
voordoen, neemt u contact op 
met Ondersteuning.  

 
 

12 

 Lekkage in een van de celsecties. 
Maak de CPR, matras en 
aansluitslangen goed vast. Als 
het probleem zich blijft 
voordoen, neemt u contact op 
met Ondersteuning. 

 
 

13 

 Lekkage in een van de celsecties. 
Maak de CPR, matras en 
aansluitslangen goed vast. Als 
het probleem zich blijft 
voordoen, neemt u contact op 
met Ondersteuning. 
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3.6.2 Melding maximum druk 
 

 Wanneer de functie Maximum druk gedurende 
een langere periode is gebruikt, zal de led voor 
Maximum druk gaan knipperen. Als het gebruik 
zo bedoeld is, kunt u de melding negeren. 

 
 
3.7 Transportfunctie 
Als de gebruiker moet worden verplaatst in bed, kan het 
transport op twee manier worden uitgevoerd: 

• Maak de CPR-aansluiting los, sluit het klepje, leg de 
CPR-aansluiting op het einde van het bed en verwijder 
de bedieningsunit van het bed. De matras houdt ten 
minste acht uur lang lucht vast. 

of 

• Haal de voeding uit het stopcontact en laat de 
bedieningsunit tijdens het transport op het bed 
hangen. De matras houdt ten minste acht uur 
lang lucht vast. 

Wij raden aan deze functie alleen korte periodes te 
gebruiken. 

 

3.8 Pack&Go®- functie (leeglopen) 
Na gebruik kan het product als volgt 
gemakkelijk worden ingepakt: 

• Controleer of er niemand op de 
matras ligt. 

• Druk op het bedieningspaneel op de 
vergrendelings-/ontgrendelingsknop.  

• Druk op de Pack&Go®-knop en houd 
deze 2 seconden ingedrukt. 
 

De Pack&Go®-diode knippert tijdens het leeglopen. De lucht 
loopt uit de matras en die kan binnen 20 minuten eenvoudig 
worden opgevouwen. De pomp geeft een audiosignaal zodra 
het matras helemaal leeg is.  
 
Vouw de matras zorgvuldig op, plaats de bedieningsunit 
tussen de vouwen van de matras en berg het systeem ter 
bescherming op in een transporttas (accessoire) of iets 
dergelijks. Controleer of de voeding volledig is ingepakt. 
 

3.9 Opnieuw starten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als het systeem opnieuw moet worden gestart, zet u de 
aan-uitschakelaar aan de zijkant van de bedieningsunit 
op 0 (Uit). Wacht ca. 10 seconden en herstart de 
bedieningsunit. 
De bedieningsunit start nu op. Zie paragraaf 3.1. 
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4.1 Bedieningsunit 
 1 

1. Bedieningspaneel 
2. Slang-/CPR-aansluiting 
3. Stroomschakelaar, aan/uit 
4. Ingang voor 3,5 mm-stekker (alleen voor gebruik door  

de fabrikant) 
5. Aansluiting netsnoer 
6. Luchtfilter 
7. Ophangbeugels 
8. Voeding 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 8 
 
  
 4 
 
 

 5 
 
 
 6 
 
 7 

4.2 Matrassen 
 
 

Hielfunctie 
De CuroCell® A4-matrassen hebben een ingebouwde 
hiel-functie die is ontworpen om de druk op gevoelige 
hielen te verminderen (met uitzondering van de 
CuroCell® A4 CX10). 
 
Hoezen 
De CuroCell® A4-matrassen zijn voorzien van een 
hygiënische hoes. Deze is eenvoudig te gebruiken en 
te onderhouden en voldoet aan strenge eisen met 
betrekking tot reiniging en hygiëne. De hygiënische 
hoes is dampdoorlatend, d.w.z. de damp wordt 
afgevoerd, waardoor het risico van huidverweking 
afneemt. De volgende hoezen zijn beschikbaar voor de 
CuroCell® A4-matrassen: 
 
 
 

Hoes Olivia – een afneembare hoes met een 
vochtbestendige druipwaterdichte ritssluiting. 
Kleur: lichtgrijs. Gebruikt voor CuroCell®  
A4 OP10 en CuroCell® A4 CX10. 
Hoes Stone – Een afneembare hoes met een 
vochtbestendige druipwaterdichte ritssluiting en 
gelaste naden. Kleur: donkergrijs. Gebruikt voor 
CuroCell® A4 OP10 en CuroCell® A4 CX10. 
Hoes Olivia/CC – een afneembare hoes met een 
vochtbestendige druipwaterdichte ritssluiting. Deelbaar 
(boven-en onderkant). Functionele handgrepen voor het 
herpositioneren van de matras. Kleur: lichtgrijs/zwart. 
Gebruikt voor CuroCell® A4 CX16 en CuroCell® A4 CX20. 
Hoes Stone/CC – Een afneembare hoes met een 
vochtbestendige druipwaterdichte ritssluiting en 
gelaste naden. Deelbaar (boven-en onderkant). 
Functionele handgrepen voor het herpositioneren van 
de matras. Kleur: donkergrijs/zwart. Gebruikt voor 
CuroCell® A4 CX16 en CuroCell® A4 CX20. 

 

4. Beschrijving van het product 
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CuroCell® A4 OP10 
 

1. Matras 
2. Slangaansluiting & CPR (snelle leegloop) 
3. Bedieningsunit 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 1 2 3 CuroCell® A4 OP10 met hoes Stone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiënische hoes 

Hoofdcellen 

Hielcellen 

Slangenset 
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CuroCell® A4 CX10 
 

1. Matras 
2. Slangaansluiting & CPR (snelle leegloop) 
3. Bedieningsunit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 CuroCell® A4 CX10 met hoes Stone 

 
 
 
 

 

 

Hygiënische hoes 

Cellen 

Celhouder (geïntegreerd 
in de binnenhoes) 

Drukknopen voor 
binnenhoes 

Slangenset 
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CuroCell® A4 CX16 
 

1. Matras 
2. Slangaansluiting & CPR (snelle leegloop) 
3. Bedieningsunit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3  CuroCell® A4 CX16 met hoes Stone/CC 

 
 
 
 
 

 

Hygiënisch bovenste deel 

Cellen 

Celhouder (geïntegreerd 
in binnenhoes) 

Drukknopen voor 
binnenhoes 

Veiligheidsmatras 

Slangenset 

 

Onderste deel 
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CuroCell® A4 CX20 
 

1. Matras 
2. Slangaansluiting & CPR (snelle leegloop) 
3. Bedieningsunit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 CuroCell® A4 CX20 met hoes Stone/CC 
 

 
Hygiënisch bovenste deel 

Hoofdcellen 

Hielcellen 

Celhouder (geïntegreerd 
in binnenhoes) 

Drukknopen voor binnen-
hoes 

Veiligheidsmatras 

Slangenset 

 

Onderste deel 
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Het is belangrijk de onderstaande instructies voor reinigen 
en in goede staat herstellen op te volgen. Voordat u het 
product gebruikt voor een andere gebruiker, wordt u 
aangeraden de matras te reinigen volgens onderstaande 
instructies. Raadpleeg uw hygiënemanager of Care of 
Sweden voor hulp en instructies wanneer u twijfelt. 

Reiniging en herstel moeten verder worden uitgevoerd in 
de mate waarin dat nodig is. 

5.1 Reinigen 
BEDIENINGSUNIT 

Neem de bedieningsunit af met een vochtige doek 
en een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt 
is: alcohol met of zonder tensiden, oxiderende 
oplossingen, chloor max. 1% of waterstofperoxide 
max. 1,5%. 

Als u een ander middel gebruikt, kies er dan één dat de 
bedieningsunit niet aantast. 

 
MATRASHOES 

Hoezen kunnen worden afgenomen met een mild 
reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol 
met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, 
oxiderende oplossingen, chloor max. 1% (max. 10% 
voor hoes Stone) of waterstofperoxide max. 1,5%. 

Excrement- en bloedvlekken moeten zo snel mogelijk 
worden verwijderd met koud water. Volg nauwgezet de 
plaatselijke instructies en de aanwijzingen voor het 
reinigingsmiddel. 

 

Hoezen met meerdere lagen moeten worden gescheiden 
voordat u ze wast. De delen moeten worden gewassen 
met gelijke kleuren. 

Schoonmaakmiddelen op chloor- en fenolbasis kunnen 
nadelig zijn voor het PU-oppervlak; gebruik deze niet. 
Als u chloor gebruikt, raden we een mengsel van max. 
1% aan (max. 10% voor hoes Stone). 

 
BINNENHOES 

 

     
Reinig het betreffende oppervlak met een mild 
reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol met of 
zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende oplossingen, 
chloor max. 1% of waterstofperoxide max. 1,5%.

5.2 In goede staat herstellen 
BEDIENINGSUNIT 
Voor instructies, zie paragraaf 5.1. 

 
MATRAS 

1. Neem de slangkoppeling los van de bedieningsunit en 
verwijder de lucht uit het matras. 

2. Verwijder de hoezen. Zie paragraaf 5.1 voor meer 
informatie over het schoonmaken van de hoezen. 

3. Breng het matras naar een schone locatie waar het 
kan worden gereinigd. 

4. Neem de cellen, alle slangen en het CPR-ventiel af met 
een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol 
met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende 
oplossingen chloor max. 1% of waterstofperoxide max. 
1,5%. Laat het drogen. 

Opmerking: Bij gebruik van de CuroCell® A4 CX20 kunnen de 
luchtcellen gescheiden worden met een snelontkoppeling, 
wat het schoonmaken van de cellen vergemakkelijkt. 

5. Neem de werkoppervlakken af met een geschikt 
schoonmaakmiddel en/of desinfectiemiddel. 

6. Zet het matras weer in elkaar. Als er cellen om welke 
reden dan ook zijn losgeraakt van de slangen, moeten ze 
worden vervangen volgens de tekening in paragraaf 4.2. 

 
SCHUIMKERN 
 
Neem het te reinigen gedeelte af met een mild 
reinigingsproduct (bijv. afwasmiddel) en water of met 
een desinfectiemiddel/reinigingsmiddel op alcoholbasis 
dat geschikt is voor dit doel.Knijp voorzichtig in het kussen 
om mogelijk water te verwijderen. NB: Rol of wring de 
schuimkern niet uit om het water te verwijderen. Laat 
drogen in een warme, geventileerde ruimte (niet in direct 
zonlicht). De schuimkern moet helemaal droog zijn voordat 
u deze opnieuw gebruikt. 
 

 

 
 

Het is raadzaam om het matras en de bedieningsunit op te 
bergen in de producttas (accessoire), de originele verpakking 
of iets gelijkwaardigs voor beschermende opslag. Behandel 
het verpakte product met zorg. Plaats er geen zware 
voorwerpen op.  

 

5. Reinigen en in goede staat herstellen 

6. Opbergen 

OPMERKING: 
Controleer de hygiënische hoes steeds wanneer het product 
wordt gereinigd. 
Als de hoes is beschadigd, moet deze worden vervangen 
of gerepareerd. Controleer ook de bedieningsunit, de 
slangkoppelingen en het netsnoer tijdens het reinigen. Beschadigde 
onderdelen moeten worden vervangen of gerepareerd. 
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7.1 Algemeen 
Het CuroCell® A4-luchtmatras is een medisch hulpmiddel 
conform MDD 93/42/EEG, dat gebruikt wordt als hulpmiddel 
ter voorkoming en behandeling van decubitus/ 
drukverwondingen. Wij raden daarom aan om de 
bedieningsunit regelmatig na te laten kijken en te 
onderhouden, zodat functionaliteit en prestaties blijven 
behouden. Een goed onderhouden bedieningsunit werkt 
beter en gaat langer mee, net als andere technische 
apparaten. 
 
Service en onderhoud moeten altijd worden uitgevoerd door 
Care of Sweden of een van diens erkende technici. Gebruik 
alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door Care of 
Sweden. Het gebruik van niet-goedgekeurde 
reserveonderdelen maakt de garantie ongeldig. Zie voor 
meer informatie de CuroCell® A4-onderhoudshandleiding. 

Fouten en gebreken die als garantiefouten worden gezien, 
worden kosteloos hersteld. 
Er moet een garantieclaim worden ingediend bij Care of 
Sweden voordat het product wordt geretourneerd. 

 
Controleer nadat het product is gebruikt of: 

1. Het netsnoer en de voeding niet zijn beschadigd. 

2. De aansluitslangen (gemarkeerd met CPR) aan de 
zijkant van de bedieningsunit juist zijn gepositioneerd 
en niet lekken. 

3. De hygiënische hoes intact is en de hoes en de cellen 
correct zijn gemonteerd. 

4. Er geen slangen of koppelingen beschadigd zijn of 
bekneld zitten. Neem contact op met Care of Sweden 
indien er reserveonderdelen nodig zijn. 

  

7.2 Het luchtfilter vervangen 
Zorg ervoor dat de bedieningsunit is uitgeschakeld voordat 
er onderhoud wordt uitgevoerd. Er mag geen onderhoud 
worden uitgevoerd tijdens het gebruik van het product.

 
 

 

 
 
 
 

7. Onderhoud 

Het luchtfilter vervangen: 

1. Maak het beschermplaatje aan de achterzijde van 
de bedieningsunit los met behulp van een Torx-
schroevendraaier maat T10. 

2. Haal het filter uit de houder. 

3. Plaats het nieuwe filter in de houder met de roze kant 
naar buiten gericht. Zet de beschermplaatje terug en zet 
het vast met de schroeven. 

Het filter moet regelmatig worden gecontroleerd als de 
bedieningsunit in een zeer vuile omgeving wordt gebruikt. 
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Probleem Oplossing 

De bedieningsunit start niet Controleer of de voeding is aangesloten op de netvoeding.               

Controleer of de LED op de voeding groen is. 

De gebruiker 'zakt door' Start de bedieningsunit opnieuw. Zie paragraaf 3.8. De bedieningsunit start het automatische instellen. 
Wacht totdat het automatische instellen is voltooid. 

Voer weer een hand check  uit (zie paragraaf 3.3). Als de opening nog steeds te klein is, verhoog de 
comfortinstelling dan in stappen. 

Neem contact op met Care of Sweden als het probleem zich blijft voordoen. 

Het matras beweegt heen 
en weer 

Controleer of het matras met de banden aan het bedframe is bevestigd (twee bij het hoofdeinde en twee 
aan elke lange zijde van het matras). 

Sommige cellen hebben 
minder lucht 

Dit is normaal als er een programma voor wisseldruk is geselecteerd (pulserende stand of stand met 
wisseldruk), omdat de luchttoevoer gedurende een vooraf ingestelde cyclusperiode tussen elkaar 
afwisselende cellen varieert (één cyclus = 10-25 minuten). 

De bedieningsunit maakt 
lawaai, er zijn trillingen 
voelbaar 

Controleer hoe de bedieningsunit aan het bed hangt. Er kan resonantie optreden, in delen van het bed zijn 
trillingen voelbaar. Verwijder de bedieningsunit en luister of dit verschil maakt. Kan verholpen worden door 
de bedieningsunit op een vlakke, stevige ondergrond te plaatsen of door een handdoek tussen de 
bedieningsunit en het bed te plaatsen. 

Neem contact op met Care of Sweden als het probleem zich blijft voordoen. 

Als uw vragen niet zijn beantwoord met de bovenstaande informatie, neemt u contact op met Care of Sweden of met uw 
plaatselijke distributeur. 

8. Problemen oplossen 
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9.1 Technische gegevens 
NB: Care of Sweden behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op ieder gewenst moment te wijzigen. 

 

BEDIENINGSUNIT, SPECIFICATIE  

Model  CuroCell® A4 

Ingangsspanning  100-240 V / 50-60 Hz 

Stroomverbruik  1,5 A 

Werkstand  Wisselend, pulserend en CLP (constante lage druk) 

Werkcyclus (Pulserend en met wisseldruk) 10 min., 15 min., 20 min., 25 min. 

Voeding Niet-geaard stopcontact, elektrische 
veiligheidsklasse II 

Gebruik alleen een voeding met P/N WR9QE1500LRPCIMG3138 

Afmetingen (L x B x H)  11 cm x 30 cm x 20 cm 

Gewicht  2,9 kg 

Geluidsniveau, 
bedieningsunit, max.: 

 17 dBA (op de plaats van de gebruiker), 16,5 dBA (bij het 
hoofdeinde). Specificeert de hoogste waarde conform EN ISO 
11201:2010 wanneer de bedieningsunit aan het voeteneinde wordt 
geplaatst. 

Omgevingsfactoren Temperatuur In bedrijf: +5 naar 40°C 
Opslag: -25 naar 70°C 
Vervoer: -25 naar 70°C 

 Vochtigheid   In bedrijf: 15% – 93% niet-condenserend  
Opslag: < 93% niet-condenserend 

 Atmosferisch 700 hPa – 1060 hPa 

Elektrische classificatie  Klasse II, Type BF 

IP-classificatie  IP42 

Mate van veiligheid in 
aanwezigheid van 
brandbare anesthetische 
gassen: 

 Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met brandbare 
anesthetische gassen 

Toegepast onderdeel  Matras 

MATRAS, SPECIFICATIE   

 Model  Afmetingen (BxLxH) Gewicht 
CuroCell® OP10 80/85/90 x 200/210 x 10 cm  3,7 kg (80x200 cm) 

CuroCell® CX10 80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 10 cm  5,2 kg (80x200 cm) 

CuroCell® CX16 80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 16 cm  12,0 kg (80x200 cm) 

CuroCell® CX20 80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 20 cm  11,0 kg (80x200 cm) 
 
 

9.2 Normen  
Het systeem wordt getest en goedgekeurd volgens de volgende Europese normen wanneer aan de toepasselijke eisen wordt 
voldaan. 
 
IEC 60601-1 

 
EN ISO 10993 

 
ISO 3746 

 
 

IEC 60601-1-2 EN 12182 ISO 11201  
IEC 60601-1-11 
IEC 60601-1-6  
IEC 62304 
 

EN 597-1 
EN 597-2 

     EN ISO 14971 
EN 14126 
 

  

9. Technische beschrijving 
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9.3 Markering 
DE BEDIENINGSUNIT 

 
De bedieningsunit wordt op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld). Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring 
van de symbolen. 
 

 
 

VOEDING  
De voeding maakt deel uit van de bedieningsunit en wordt op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring van de symbolen. 
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HET MATRAS 
Het matras, de hoes en de binnenhoes worden op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld). 

 
Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring van de symbolen. 
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9.4 Verklaring van de symbolen 
 

 

 
XXXX-XX-XX  

Artikelnummer Fabrikant Jaar-Maand-Dag Plaatsing van de voeten Lees de gebruiksaanwijzing 
 
 
 

 

      
Type BF CE-markering conform 
 MDD 93/42/EEC 

Recycling Niet met het huisvuil 
weggooien; volg de 
instructies voor 
recycling 

Aanbevolen gewicht 
van de gebruiker 

 
 

     
Gebruikersinformatie – 
categorie 

Direct op de 
bedbodem geplaatst 

Gaat schuiven tegen Hielfunctie Leg bovenop  
  bestaand matras 

 
 
 
 

     
Niet in de machine wassen In de wasmachine op 70 °C In de wasmachine op 95 °C Chloor Geschikt voor de droogtrommel 
 
 
 
 

Niet geschikt voor Nat ophangen Niet strijken Niet chemisch reinigen Schoon vegen 
de droogtrommel 

 
 
 
 
 
 

Niet roteren Niet omkeren Brandeisen Minimale lengte Serienummer 
 
 
 

 

     
Klasse II-toestel (dubbel 
geïsoleerd). Aangegeven 
op de voeding. 

 IP-klasse (behuizingsklasse)    
 
 

 

De matras moet worden 
gebruikt terwijl de gebruiker 
er in de lengte op ligt. 
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CuroCell® A4 OP10 
Hoes Olivia OP10 Hoes Stone OP10 
Artikelnr. Afmetingen Artikelnr. Afmetingen 
OC103-080200-XX0000 80x200 cm OC101-080200-XX0000 80x200 cm 
OC103-080210-XX0000 80x210 cm OC101-080210-XX0000 80x210 cm 
OC103-085200-XX0000 85x200 cm OC101-085200-XX0000 85x200 cm 
OC103-085210-XX0000 85x210 cm OC101-085210-XX0000 85x210 cm 
OC103-090200-XX0000 90x200 cm OC101-090200-XX0000 90x200 cm 
OC103-090210-XX0000 90x210 cm OC101-090210-XX0000 90x210 cm 

 

Matras 
Artikelnr. Beschrijving Afmetingen 
CC-901990 Luchtcellen 80x200x10 cm 
CC-901991 Luchtcellen 80x210x10 cm 
CC-901992 Luchtcellen 85x200x10 cm 
CC-901993 Luchtcellen 85x210x10 cm 
CC-901994 Luchtcellen 90x200x10 cm 
CC-901995 Luchtcellen 90x210x10 cm 

 
Slangenset 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

  

CC-908057-200 Slangenset 200 cm CC-908057-210 Slangenset 210 cm  
 
 

 

CuroCell® A4 CX10 
 

Hoes Olivia CX10 Hoes Stone CX10 
Artikelnr. Afmetingen Artikelnr.  Afmetingen 
CC103-080200-XX0000 80x200 cm CC101-080200-XX0000 80x200 cm 
CC103-080210-XX0000 80x210 cm CC101-080210-XX0000 80x210 cm 
CC103-085200-XX0000 85x200 cm CC101-085200-XX0000 85x200 cm 
CC103-085210-XX0000 85x210 cm CC101-085210-XX0000 85x210 cm 
CC103-090200-XX0000 90x200 cm CC101-090200-XX0000 90x200 cm 
CC103-090210-XX0000 90x210 cm CC101-090210-XX0000 90x210 cm 
CC103-100200-XX0000 100x200 cm CC101-100200-XX0000 100x200 cm 
CC103-100210-XX0000 100x210 cm CC101-100200-XX0000 100x210 cm 
CC103-105200-XX0000 105x200 cm CC101-105200-XX0000 105x200 cm 
CC103-105210-XX0000 105x210 cm CC101-105210-XX0000 105x210 cm 
CC103-120200-XX0000 120x200 cm CC101-120200-XX0000 120x200 cm 
CC103-120210-XX0000 120x210 cm CC101-120210-XX0000 120x210 cm 
 
Matras 
Artikelnr. Beschrijving  Afmetingen 
CC-901531 Hoofdcel, PU 80x10 cm 
CC-901532 Hoofdcel, PU 85x10 cm 
CC-901533 Hoofdcel, PU 90x15 cm 
CC-901534 Hoofdcel, PU 105x10 cm 
CC-9015341 Hoofdcel, PU 100x10 cm 
CC-901535 Hoofdcel, PU 120x10 cm 

 
Slangenset 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

  

CC-908054-200 Slangenset 200 cm CC-908054-210 Slangenset 210 cm   

10. Reserveonderdelen 
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CuroCell® A4 CX16 
Bovenste deel Olivia CX16 Bovenste deel Stone CX16 
Artikelnr. Afmetingen Artikelnr. Afmetingen 
CT122-080200-XX0000 80x200 cm CT120-080200-XX0000 80x200 cm 
CT122-080210-XX0000 80x210 cm CT120-080210-XX0000 80x210 cm 
CT122-085200-XX0000 85x200 cm CT120-085200-XX0000 85x200 cm 
CT122-085210-XX0000 85x210 cm CT120-085210-XX0000 85x210 cm 
CT122-090200-XX0000 90x200 cm CT120-090200-XX0000 90x200 cm 
CT122-090210-XX0000 90x210 cm CT120-090210-XX0000 90x210 cm 
CT122-100200-XX0000 100x200 cm CT120-100200-XX0000 100x200 cm 
CT122-100210- 100x210 cm CT120-100210-XX0000 100x210 cm 
CT122-105200-XX0000 105x200 cm CT120-105200-XX0000 105x200 cm 
CT122-105210-XX0000 105x210 cm CT120-105210-XX0000 105x210 cm 
CT122-120200-XX0000 120x200 cm CT120-120200-XX0000 120x200 cm 
CT122-120210-XX0000 120x210 cm CT120-120210-XX0000 120x210 cm 
 

Onderste deel CuroCell CX16 
Artikelnr. Afmetingen  
CB120-080200-XX0000 80x200 cm 
CB120-080210-XX0000 80x210 cm 
CB120-085200-XX0000 85x200 cm 
CB120-085210-XX0000 85x210 cm 
CB120-090200-XX0000 90x200 cm 
CB120-090210-XX0000 90x210 cm 
CB120-100200-XX0000 100x200 cm 
CB120-100210-XX0000 100x210 cm 
CB120-105200-XX0000 105x200 cm 
CB120-105210-XX0000 105x210 cm 
CB120-120200-XX0000 120x200 cm 
CB120-120210-XX0000 120x210 cm 
 
Matras 
Artikelnr. Beschrijving Afmetingen 
CC-901531 Hoofdcel, PU 80x10 cm 
CC-901532 Hoofdcel, PU 85x10 cm 
CC-901533 Hoofdcel, PU 90x10 cm 
CC-901534 Hoofdcel, PU 105x10 cm 
CC-9015341 Hoofdcel, PU 100x10 cm 
CC-901535 Hoofdcel, PU 120x10 cm 
 

 
Slangenset 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

  

CC-908054-200 Slangenset 200 cm CC-908054-210 Slangenset 210 cm  
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CuroCell® A4 CX20 
 

Bovenste deel Olivia CX20 Bovenste deel Stone CX20 
Artikelnr. Afmetingen Artikelnr. Afmetingen 
CT102-080200-XX0000 80x200 cm CT101-080200-XX0000 80x200 cm 
CT102-080210-XX0000 80x210 cm CT101-080210-XX0000 80x210 cm 
CT102-085200-XX0000 85x200 cm CT101-085200-XX0000 85x200 cm 
CT102-085210-XX0000 85x210 cm CT101-085210-XX0000 85x210 cm 
CT102-090200-XX0000 90x200 cm CT101-090200-XX0000 90x200 cm 
CT102-090210-XX0000 90x210 cm CT101-090210-XX0000 90x210 cm 
CT102-100200-XX0000 100x200 cm CT101-100200-XX0000 100x200 cm 
CT102-100210-XX0000 100x210 cm CT101-100210-XX0000 100x210 cm 
CT102-105200-XX0000 105x200 cm CT101-105200-XX0000 105x200 cm 
CT102-105210-XX0000 105x210 cm CT101-105210-XX0000 105x210 cm 
CT102-120200-XX0000 120x200 cm CT101-120200-XX0000 120x200 cm 
CT102-120210-XX0000 120x210 cm CT101-120210-XX0000 120x210 cm 

Onderste deel CuroCell CX20 
Artikelnr. Afmetingen 
CB101-080200-XX0000 80x200 cm 
CB101-080210-XX0000 80x210 cm 
CB101-085200-XX0000 85x200 cm 
CB101-085210-XX0000 85x210 cm 
CB101090200-XX0000 90x200 cm 
CB101-090210-XX0000 90x210 cm 
CB101-100200-XX0000 100x200 cm 
CB101-100210-XX0000 100x210 cm 
CB101-105200-XX0000 105x200 cm 
CB101-105210-XX0000 105x210 cm 
CB101-120200-XX0000 120x200 cm 
CB101-120210-XX0000 120x210 cm 

Matras 
Artikelnr. Beschrijving Afmetingen Artikelnr. Beschrijving Afmetingen 
CC-901410 Hoofdcel, PU 80x15 cm CC-901420 Hielcel, PU 80x13 cm 
CC-901412 Hoofdcel, PU 85x15 cm CC-901422 Hielcel, PU 85x13 cm 
CC-901414 Hoofdcel, PU 90x15 cm CC-901424 Hielcel, PU 90x13 cm 
CC-901415 Hoofdcel, PU 100x15 cm CC-901425 Hielcel, PU 100x13 cm 
CC-901416 Hoofdcel, PU 105x15 cm CC-901426 Hielcel, PU 105x13 cm 
CC-901418 Hoofdcel, PU 120x15 cm CC-901428 Hielcel, PU 120x13 cm 

Artikelnr. Beschrijving Afmetingen 
CC-901514 Veiligheidscel, PU 75x60 cm (voor matrasbreedte 80 cm)  
CC-901512 Veiligheidscel, PU 80x60 cm (voor matrasbreedte 85 cm)  
CC-901510 Veiligheidscel, PU 85x60 cm (voor matras breedte 90 cm)  
CC-901515 Veiligheidscel, PU 95x60 cm (voor matras breedte 100 cm) 
CC-901516 Veiligheidscel, PU 100x60 cm (voor matrasbreedte 105 cm)  
CC-901518 Veiligheidscel, PU 115x60 cm (voor matrasbreedte 120 cm)  
CC-901524 Veiligheidscel, PU 75x80 cm (voor matrasbreedte 80 cm)  
CC-901522 Veiligheidscel, PU 80x80 cm (voor matrasbreedte 85 cm)  
CC-901520 Veiligheidscel, PU 85x80 cm (voor matrasbreedte 90 cm)  
CC-901525 Veiligheidscel, PU 95x80 cm (voor matrasbreedte 100 cm) 
CC-901526 Veiligheidscel, PU 100x80 cm (voor matrasbreedte 105 cm)  
CC-901528 Veiligheidscel, PU 115x80 cm (voor matrasbreedte 120 cm)  
CC-901544 Veiligheidscel, PU 75x70 cm (voor matrasbreedte 80 cm)  
CC-901542 Veiligheidscel, PU 80x70 cm (voor matrasbreedte 85 cm)  
CC-901540 Veiligheidscel, PU 85x70 cm (voor matrasbreedte 90 cm)  
CC-901545 Veiligheidscel, PU 95x70 cm (voor matrasbreedte 100 cm) 
CC-901546 Veiligheidscel, PU 100x70 cm (voor matrasbreedte 105 cm)  
CC-901548 Veiligheidscel, PU 115x70 cm (voor matrasbreedte 120 cm) 

 
Slangenset 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

 
Artikelnr. 

 
Beschrijving 

  

CC-908056-200 Slangenset 200 cm CC-908056-210 Slangenset 210 cm   



26  

 
Voeding 
Artikelnr.  Beschrijving 
CC-8370-AUS  Netvoeding, II, Australië (incl. netvoedingsstekker) 
CC-8370-EU  Netvoeding, II, Europa (incl. netvoedingsstekker) 
CC-8370-UK  Netvoeding, II, VK (incl. netvoedingsstekker) 

Artikelnr. Beschrijving 
CC-8371 Netvoedingsstekker, Europa, voor CC-8370, Elektrische 

veiligheidsklasse II  
CC-8372 Netvoedingsstekker, VK, voor CC-8370, Elektrische 

veiligheidsklasse II 
CC-8373 Netvoedingsstekker, Australië, voor CC-8370, Elektrische 

veiligheidsklasse II  

Indien er andere reserveonderdelen nodig zijn, kunt u contact opnemen met 
Care of Sweden of uw plaatselijke distributeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netvoedingsstekker, 

Europa, II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.1 Opties 
Lakenhouder 
Helpt bij het op zijn plaats houden van het laken. Een klem 
om aan de hoes te bevestigen, zes per matras. 
 
Lakenhouder, elk 
Artikelnr. 
CC-9075 

11.2 Accessoires 
Stevige transporttas  

Artikelnr. Model en grootte  
CC-9091 CuroCell® A4 OP10, 80-90cm 
CC-9093 CuroCell® A4 CX10, 80-90cm 
CC-9094 CuroCell® A4 CX10, 100-120cm 
CC-9094 CuroCell® A4 CX20, 80-90cm 
CC-9095 CuroCell® A4 CX20, 100-120cm 
58-900909 CuroCell® A4 CX16, 80-90cm 
58-900905 CuroCell® A4 CX16, 100-120cm 
 

11.3 Overige accessoires 
Om het hoogste niveau van comfort te kunnen bieden, 
raden we het gebruik van accessoires van Care of Sweden 
aan, omdat onze producten erop zijn gemaakt om goed 
samen te worden gebruikt. 

Voor accessoires of meer informatie over onze producten, 
kunt u contact opnemen met Care of Sweden of een bezoek 
brengen aan onze website – www.careofsweden.com. 

 

 
 

12.1 Omvang 
Dit CuroCell®-systeem heeft 2 jaar garantie op 
fabricagefouten. De garantie is niet van toepassing op 
normale slijtage of op schade die te wijten is aan nalatigheid 
of onjuiste behandeling/zorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.2 Geadviseerde levensduur van 
het product 
De geschatte levensduur van dit product bedraagt 5 jaar. 

11. Opties en accessoires 

12. Garantie 

http://www.careofsweden.com/
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13.1 Demontage en recycling 
Bijna alle materialen in CuroCell®-producten, behalve 
bepaalde onderdelen van de bedieningsunit, zijn geschikt 
voor verbranding met energieterugwinning in 
afvalverbrandingsinstallaties. 

OPMERKING: Indien u vermoedt dat het product is 
verontreinigd of dit zou kunnen zijn (bijv. bij gebruikers met 
een bekende via het bloed overgedragen infectie), moet het 
product worden gehanteerd conform de procedures van de 
zorgverlener of lokale overheid voor verontreinigd afval. 

Bedieningsunit: 
De luchtslangaansluiting (met de markering CPR) is 
eenvoudig te demonteren en moet worden weggegooid 
bij het plastic afval. De andere onderdelen van de 
bedieningsunit mogen niet worden gedemonteerd en 
moeten als elektronisch afval worden weggegooid. 

 

Matras: 
Een gebruikt CuroCell®-matras moet naar een 
recyclingcentrum worden gebracht. Het product wordt 
weggegooid als brandbaar afval. 

Care of Sweden voldoet aan de producentenaansprakelijkheid 
door aansluiting bij de Zweedse organisatie voor inzameling 
van verpakkingen en kranten (FTI) en het servicebedrijf voor 
recycling van elektrische en elektronische producten, El-
kretsen AB. Neem voor meer informatie contact op met Care 
of Sweden. 

13.2 Retouren en garantieclaims 
Neem contact op met Care of Sweden voordat u het product 
retourneert. De retourkosten worden betaald door Care of 
Sweden wanneer de fout onder de productgarantie valt, 
anders zijn de kosten voor rekening van de klant. 

 

 

13. Overige informatie 



 

 
 
 
 
 
 

Gefabriceerd door: 
 
 

 
 

  
 

Contact: 
Telefoon: +46 (0)771 106 600 
Fax: +46 (0)325 128 40 
E-mail: info@careofsweden.se 
Internet: www.careofsweden.com 

 
Adres: 
Care of Sweden AB 
P.O. Box 146  
SE-514 23 Tranemo 
ZWEDEN 

 
Bezoekadres: 
Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
ZWEDEN 

 
Goederenadres: 
Byns väg 4A  
SE-514 33 Tranemo 
ZWEDEN 

 
 

Geleverd door: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Care of Sweden en CuroCell® zijn handelsmerken van Care of Sweden AB. 

© Care of Sweden AB, 2019 
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