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systeem
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Gegevens

Type:Wisseldrukmatras
Hoogte:19 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 2 (1)

Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-150 kg
Brand:EN597-1, -2
Voeding: 230V/50Hz
Geluidsniveau van pomp:21 dBA
Garantie:2 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.Wasbaar in demachine op max.95 °C, kan in de
droger.

Functies&eigenschappen

•CPR- Snel leeglopen
•Eenvoudig tehanteren en schoon temaken
•Hielfunctie
•Vervangbarecellen in polyurethaan
•Stille, energiebesparendepomp
• Zachte, elastische, dampdoorlatende(3) hygiënischehoes
•Transportfunctie

Afmetingen

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

Optioneel

•Kabelhouder
•Comfortstof
•Duurzame tas
•Hygiënischehoesmet gelaste naden
•Lakenhouder
•Geventileerde cellen (Laag luchtverlies)

Referenties
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and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.Prevention and Treatment of Pressure
Ulcers:Quick ReferenceGuide.Emily Haesler (Ed.).CambridgeMedia:OsbornePark,
Western Australia; 2014.
(2) ISO16603 “deweerstand van materialen tegen indringing van bloed en
lichaamsvloeistoffen”, ISO16604 “weerstand tegen binnendringen van door
bloed overdraagbare ziekteverwekkers”,EN14126,SS87600 19 “Textiel voor de
gezondheidszorg –bacteriële doordringing van vocht”.
(3) SS-EN ISO15496:2004,DIN53.122.

Leesalt ijd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.
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CuroCell ® NovaCX19wordt gebruik alshulpmiddel bij de
preventie en behandeling van decubitustot categorie 2(1).
Het matrasvervangingssysteem wordt gebruikt in alle soorten
zorgomgevingen en iszeer gemakkelijk te hanteren en
gebruiken.

CuroCell ® NovaCX19werkt volgenshet wisseldrukprincipe
en is leverbaar in verschillendeversies.Het systeem heeft
vervangbare cellen in polyurethaan in een afzonderlijke
binnenhoesen isvoorzien van een geïntegreerde
schuimkern.

CuroCell® NovaCX19

Dematrassen van Jacareworden geleverd met een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aan de van toepassing zijndenormen voor hygiëne(2),
kwaliteit en veiligheid.Alle hoezen worden gemaakt vanmoderne, recyclebarematerialen en zijn dampdoorlatend(3), wat gevaar huidverweking vermindert.

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