
CuroCell AREA Zone

Pomploos anti-decubitus matras

Westhavendijk 13

4463 AD Goes

085 - 30 33 930 we care for you



Gegevens

Type:Lucht-/schuimmatrasvoor herverdeling van druk
Hoogte:18 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 3(1)
Aanbevolen gewicht van degebruiker: 0-230 kg (2)

Brand:E N597-1, -2
Garantie:5 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.Wasbaar in demachineop max.95 °C, kan in de
droger.

Functies&eigenschappen

•Een functie voor vermindering van schuifkrachten
•Een zonesysteem in het bovenmatras
•Makkelijk tehanteren en te onderhouden
•Flexibel en zelf-instellend
•Handgreep voor transport
•Hygiënischehoesmet gelaste naden
•Binnenhoesvan hogekwaliteit
•Geïntegreerdehielfunctie
•Niet-elektrisch matrasvervangingssysteem
•Verstevigdezijden voor betere laterale stabiliteit
•Uniekemarkeringen op het matrasen dehoes

Afmetingen

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

Optioneel

•Evac-hoes
•Stevige tasvoor transport en opslag
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Leesalt ijd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.
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©Care of Sweden AB,2017.Alle rechten voorbehouden.Laatste update:2017-02-23.

CuroCel AREAZonewordt gebruik alshulpmiddel bij
de preventie en behandeling van decubitus tot categorie
3(1). Aanbevolen gebruikersgewicht is tot 230 kg(2).In dit
matrassysteem wordt lucht gecombineerd met schuim
voor een effectieve verdeling van dedruk en een hoog
comfort.Het matras iszelf-instellend en niet elektrisch.Dit is
een flexibel matrasvervangingssysteem dat in alle vormen van
gezondheidszorg kan worden gebruikt.Het isgemakkelijk te
gebruiken en te hanteren.

CuroCell® AREAZone isspeciaal ontworpen voor gebruik als
Een effectief hulpmiddel bij de preventie van decubitus.Het
matrasheeft goedeeigenschappen met betrekking tot druk,
schuiven en vocht (2,3), drie belangrijke elementen voor de
effectieve preventie of behandeling van decubitus.

In het matrassysteem wordt schuim gecombineerd met lucht
voor een effectieve verdeling van dedruk.Het bevat
negen luchtcellen die zijn onderverdeeld in zonesdie zich
automatisch aanpassen aan degebruiker en waarmeehet
matras individueel kan worden afgesteld.

Het isopgebouwd met meerdere lagen hoogwaardig
schuim.Het speciale ontwerp van het matrasvermindert de
schuifkracht en met degeïntegreerdeschuinehielfunctie
wordt ook dedruk op dehiel verminderd.

CuroCell® AREAZoneheeft zeer goede
drukverdelingseigenschappen en heeft in externe testsde
classificatie “Grote drukverlichting”2 gekregen.Bij testsvan
de capaciteit voor herverdeling van dedruk (PAI) van het
matraswerd gemeld dat 100%van dedruk op het matras
onder dedrempelwaarde van 30mmHg lag (belasting 80 kg).

CuroCell Area Zone

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

Matras-kiezer
-Richtlijnen bij het kiezen van een
product
Bekijkhoeuhet juistematraskiest op:
www.jacare.nl

Scan deQR-codeom een presentatievideo te bekijken.
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