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Gegevens

Type:Wisseldrukmatras
Hoogte:21 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 4 (1)

Aanbevolen gewicht van degebruiker:
0-180kg (cat.4)&180-230 kg (cat.2)
Brand:EN597-1, -2
Voeding:230V/50Hz
Geluidsniveau van pomp:27 dBA
Garantie: 2 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemenmet schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.
Wasbaar in demachineop max. 95 °C, kan in dedroger.

Functies&eigenschappen
•Afwisselendedruk op zacht schuimoppervlak
•Kabelhouder
•Digitale en gebruiksvriendelĳkepomp
•Eenvoudig tehanteren en schoon temaken
•Schuin hielgedeelte, om dedruk van dehielen tehalen
•Hygiënischehoesmet gelaste naden
•Snel leeg laten lopen van het matras
•Stille en energiebesparendepomp
• Zachte, elastische, dampdoorlatende(4)hygiënische hoes
•Akoestisch en lichtalarm voor lagedruk
•Akoestisch en lichtalarm voor stroomuitval
•Statische functiemet automatische terugkeer
•Transportfunctie

Afmetingen

80/85/90/105/120x200 cm en 80/85/90x210 cm.
Neem contact op met uw distributeur wanneer u een andere
afmeting wenst.

Optioneel

•Duurzame tas
•Lage frictie hoes

Referenties

(1)National PressureUlcerAdvisory Panel,European PressureUlcerAdvisory

of PressureUlcers:Quick ReferenceGuide.Emily Haesler (Ed.).Cambridge
Media:OsbornePark,Western Australia; 2014.

(2) Onderzoek naar deschuifkracht en dedrukontlastingscapaciteit,
Berlincert 2009.

(3) ISO1 6603 “d eweerstand vanmaterialen tegen indringing van bloed en
lichaamsvloeistoffen”, ISO16604 “weerstand tegen binnendringen van door
bloed overdraagbareziekteverwekkers”,EN14126,SS876 00 19 “Textiel
voor degezondheidszorg –bacteriëledoordringing van vocht”.

(4)SS-EN IS O15496.

Leesaltĳd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.

Careof Sweden en CuroCell Cirruszĳn handelsmerken van Careof Sweden AB.
©Careof Sweden AB,2015.Alle rechten voorbehouden.Laatste update: 18-04-2018

DeCuroCell Cirrus® 2.0 wordt gebruikt alshulpmiddel bij
de preventieen behandeling van decubitustot categorie 4
(0-180 kg) en categorie 2 (181-230 kg)
en voor pĳn -therapie.
Het iseen vervangingssysteem dat ideaal is
voor dehelegezondheidszorg.

CuroCell Cirrus ® 2.0 combineert lucht met een zacht
schuimoppervlak en biedt een hoog gebruikerscomfort en
herverdeling van dedruk(2).Het uniekegolfachtige proces
met wisseldruk isbijzonder geschikt voor pijntherapie.
Deextrahielfunctie biedt zelfseen nog betere bescherming
door dedruk van dehielen tehalen.

De stille en gemakkelijk te gebruiken CuroCell Cirrus®
pomp met vier verschillende instellingen;wisseldruk,

groepen patiënten.

Daarnaast vermindert het dual hoessysteem het
schuifeffect wanneer het bed wordt aangepast.

CuroCell Cirrus ® 2.0

Dematrassen van Jacareworden geleverdmet een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aan devan toepassing zijnde
normen voor hygiëne (3), kwaliteit en veiligheid.Alle hoezen worden gemaakt van moderne, recyclebarematerialen en zijn dampdoorlatend(4),
wat het gevaar voor huidverweking vermindert.

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