
CuroCell UNO

Een nieuwe generatie volautomatisch
wisseldruk systeem

Westhavendijk 13

4463 AD Goes
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Feiten

Type:Matrasvervangingssysteemmet wisseldruk
Hoogte:20 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 4(1)

Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-250 kg
Geluidsniveau,pomp,max.:20 dBA (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
•Groot kleuren touchscreen met gebruikersvriendelijke interface
•3 standen:Wisseldruk,Pulserend en Statisch
•Pack&Go™-functie
•Stil en trillingsvrij
•Accu back-up (optioneel)
•Zachte ophanguiteinden
•Kennisgevingsfunctiebij verliesvan lucht en/of uitvallen van elektriciteit

Eigenschappen matras

•Cel op Cel-constructiemet veiligheidsmatras
•Hielfunctie
•S tatischehoofdcellen
•CPR-functie voor snel leeglopen
•Slim kabelbeheer
•PVC-vrij
•Uniek ontwerp en daardoor eenvoudig tehanteren en gebruiken
•Chloorbestendige (10%)multistretch hoesmet gelastenaden
•Goed beschermde rits

Afmetingen

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm
Neem contact op met uw distributeur wanneer u een andereafmeting
wenst

Optioneel

•Duurzame tas
•Lakenhouder

Referenties

(1)National PressureUlcer Advisory Panel,European PressureUlcer Advisory Panel
and Pan PacificPressure Injury Alliance.Prevention and Treatment of Pressure
Ulcers:Quick ReferenceGuide.Emily Haesler (Ed.).CambridgeMedia:OsbornePark,
Western Australia; 2014.
(2): ”EN ISO11201Akoestiek - Geluid uitgestraald door machinesen toestellen - Het
meten van geluiddrukniveaus”,SP2015.
(3) ISO16603 “deweerstand vanmaterialen 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”.
(4) SS-EN ISO15496:2004,DIN53.122.

Leesalt ijd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.

Careof Sweden en CuroCell UNOzijn handelsmerken van Careof Sweden AB.
©Care of Sweden AB,2016.Alle rechten voorbehouden.Laatste update: 2016-08-09.

DeCuroCell UNO® wordt gebruikt alshulpmiddel bij de
preventie en behandeling van decubitus tot en met categorie
4(1).Hij staat voor innovatie en modern design en samen met
kwalitatief hoogstaande techniek legt hij debasisvoor onze
nieuwegeneratie volautomatischeeersteklasmatrassystemen.

Hij isuitgerust met een groot touchscreen paneel met een
gebruikersvriendelijke interface.De volautomatischepomp
zorgt voor een geautomatiseerdeafstelling en zo iselke
individuele gebruiker verzekerd van optimale drukontlasting
en maximaal comfort.En depomp iseenvoudig in gebruik.

CuroCell UNO®

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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