
CuroCell A4 CX20

Een volledig automatisch en felxibel
wisseldruk systeem met een hoog

comfortniveau

Westhavendijk 13

4463 AD Goes

085 - 30 33 930 we care for you



Feiten

Type:Wisseldruk systeem
Hoogte:20 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 4
Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-250 kg
Geluidsniveau,pomp,max.17dBA (2)

Garantie:2 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.Wasbaar in demachineop max.95 °C, kan in de
droger.

Eigenschappen pomp

•Volautomatischepomp met individuele afstelling
•Gebruiksvriendelĳke interface
•3 standen:Pulserend, Wisselend en CLP (constante lage druk)
•Pack&Go™-functie
•Stil en trillingsvrij
• Luchtstroom regeling: constate tempratuur,
meer gebruikerscomfort en lager energie gebruik
•12 V Laagspanning
•Kennisgevingsfunctiebij verliesvan lucht en/of uitvallen van elektriciteit

Eigenschappen matras

• Hielfunctie
• Statischehoofdcellen
• Unieke CPR-functiemet transportfunctie
• Slim kabelbeheer
• Goed beschermde rits
• Uniek ontwerk en daardoor eenvoudig te hanteren en te gebruiken
• Individueel vervangbare cellen met veiligheidsmatras

Afmetingen

80/85/90/100/105/120x 200/210
Neem contact op met uw distributeur wanneer u een andereafmeting
wenst

Optioneel

•Duurzame tas
•Lakenhouder
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Leesalt ijd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.
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De CuroCell® A4 CX20 combineert eenvoud met
gebruikerscomfort en biedt effectieve hulp bĳ de preventie
en behandeling van decubitus/drukwonden tot en met
categorie 4, en niet-geclassificeerde decubitus.
Het is ontworpen voor eenvoudig gebruik en biedt functies
voor een uitstekend gebruikerscomfort, vermindering van
de schuifkrachten en verbetering van het microklimaat.

Het CuroCell® A4 CX20 matrassysteem heeft een
intelligente pomp met een gebruiksvriendelĳke interface.
Het is volledig automatisch zonder dat handmatige instel-
lingen nodig zĳn. Het systeem identificeert de gebruiker
en beheert automatisch alle instellingen om de druk te
optimaliseren naar wat de gebruiker nodig heeft.

CuroCell A4CX20®

Matras-kiezer
- R ichtlijnen bij het kiezen van een product
Bekijk hoeu het juistematraskiest op:
www.jacare.nl

Dematrassen van jacare worden geleverd met een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aan de van toepassing zijndenormen voor hygiëne (3),
kwaliteit en veiligheid.Allehoezen worden gemaakt vanmoderne, recyclebarematerialen en zijn dampdoorlatend(4),wat gevaar ophuidverweking vermindert.

Scan deQR-codeom een presentatievideo te bekijken.
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