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Gegevens

Type:Statisch luchtmatras
Hoogte:16 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 3 (1)

Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-250 kg
Garantie:2 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.Wasbaar in demachineop max.95 °C, kan in de
droger.

Functies&eigenschappen

•CPR-functie – snel leeglopen
•Makkelijk te hanteren en te onderhouden
•Extrazachte binnenhoes
•Stille en energiezuinigepomp
•Statische functie en max.stevigheid
•Comfortinstellingen viadraaiknop,0-250 kg
• Zachte, elastische, dampdoorlatende(5) hygiënischehoesmet gelaste
naden
•Unieke labeling
•Zeer goede reinigingseigenschappen

Afmetingen

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

Optioneel

•Duurzame tasvoor opslag en transport
•Transportfunctie
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Leesalt ijd de instructiesdoor voordat
u het product gaat gebruiken.
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Het CuroCell S.A.M.® PROCF16matrasvervangingssysteemmet
geïntegreerde schuimkern kan worden gebruikt alseffectief
hulpmiddel bij depreventie en behandeling van decubitustot en
met categorie 3(1). Het kan ook alshulpmiddel bij pijntherapie
worden gebruikt.

Het statische luchtmatrasbiedt een exceptioneel hoog comfort
en een uitstekendeherverdeling van dedruk(2).Met deenorm
verbeterdemaximale gewichtscapaciteit van 250 kg voldoet dit
oplegmatrasaan deeisen van zwaardere patiënten.

DeCuroCell S.A.M.® PROCF16heeft een nieuwe,kosteneffectieve
pomp met zowel CPR- alstransportfuncties.Depomp bepaalt
automatisch wanneer dedruk veranderd moet worden en werkt
niet constant.Hierdoor isdepomp niet alleen stiller maar ook
duurzamer en hij gaat langer mee.

Dankzij deextrazachte binnenhoeswordt deal lagedruk verder
gereduceerd.

CuroCell S.A.M. ® PROCF16

Dematrassen van Jacareworden geleverd met een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aan de van toepassing zijndenormen voor hygiëne(4),
kwaliteit en veiligheid.Allehoezen worden gemaakt vanmoderne, recyclebarematerialen en zijn dampdoorlatend(5),wat gevaar ophuidverweking vermindert.

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

Scan deQR-codeom een presentatievideo te bekijken.
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