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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle voorschriften vóór gebruik of reparatie

WAARSCHUWING! Om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te beperken:

1.   Het product mag alleen worden geïnstalleerd en gebruikt voor het gebruiksdoel volgens de instructies in deze handlei-
ding en/of andere documentatie van Care of Sweden. Het product mag niet worden gecombineerd, samengesteld of ge-
repareerd met andere onderdelen (bijv. pomp en matras), accessoires of reserveonderdelen dan die in deze handleiding 
of in andere documentatie van Care of Sweden worden beschreven. Het product mag op geen enkele manier worden 
gewijzigd.

2.  Het product moet zo worden neergezet en gebruikt dat het niet bekneld of beschadigd raakt. Opmerking: Wees bijzon-
der voorzichtig bij schade door beknelling wanneer u bedhekken gebruikt.

3. Controleer regelmatig de werking van het product door middel van een handmatige controle (zie paragraaf 4.4).

4. Continue monitoring is vereist wanneer het product wordt gebruikt voor personen die speciaal toezicht nodig hebben,
 zoals kinderen.

5.  Het matras wordt beschermd door een hygiënische hoes; probeer te voorkomen dat er meerdere hygiënische hoezen 
tegelijk worden gebruikt met dit matras. De dampdoorlatendheid kan hierdoor namelijk teniet worden gedaan.

6.  De hygiënische hoes is ondoordringbaar voor vocht of lucht, maar laat wel damp door. Zorg ervoor dat de patiënt goed 
ligt om gevaar voor verstikking te voorkomen.

Opmerking: De dienstdoende zorgverlener moet de gebruiker/operator de volgende informatie verschaffen:

7.  Gebruik het product niet in vochtige ruimtes of in situaties waar de kans bestaat dat de pomp in contact komt met water 
of een andere vloeistof. Gebruik nooit een product dat in contact is gekomen met water/vloeistof. Trek onmiddellijk de 
stekker uit het stopcontact en stuur het product naar een erkend servicemonteur voor een onderhoudsbeurt.

8.  NIET gebruiken in de buurt van of in contact met vuur/hete oppervlakken, zoals open vuur, brandende sigaretten, hete 
lampen, luchtverhitters of haarden. Hoewel het product is getest op brandveiligheid, kan het beschadigd raken als het in 
contact komt met open vuur.

9.  Sterke magnetische velden of apparatuur voor draadloze communicatie (bijv. producten voor een draadloos thuiswerk, 
mobiele telefoons, walkietalkies, draadloze telefoons en hun basisstations, radiozenders, enz.) kunnen de functionaliteit 
van het product verslechteren en moeten op een afstand van minimaal 1 meter van de pomp worden gehouden.

10.  Gebruik het product nooit als het snoer of de stekker van de pomp defect is, de pompbehuizing beschadigd is of als het 
niet goed functioneert. Neem contact op met een erkende servicetechnicus om het product te laten onderzoeken en 
repareren.

11.  Als de hoes aan de zijkant is voorzien van handgrepen, dienen deze om het eigenlijke matras zonder de gebruiker op te 
tillen. Elk ander gebruik vindt plaats onder uw eigen verantwoordelijkheid en valt niet onder de productgarantie.

12.  Wees voorzichtig wanneer er kinderen en huisdieren in de buurt van de apparatuur aanwezig zijn, aangezien zij het 
product kunnen beschadigen of de stroomadapter kunnen lostrekken, waardoor de behandeling mogelijk wordt onder-
broken.
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1. Inleiding
CuroCell®-luchtmatrassen werken volgens het wisseldruk-
principe, een beproefde techniek die reeds lange tijd wordt 
gebruikt. Met wisseldruk wordt bedoeld dat de druk tussen 
de matrascellen regelmatig verplaatst wordt om de bewe-
gingen van het lichaam na te bootsen. Er worden perioden 
ingesteld waarin er weinig of helemaal geen druk aanwezig is. 
Dit is optimaal om de huid te verbeteren of om huidbeschadi-
ging te voorkomen.

Lees altijd de gebruikershandleiding (gebruiksaanwij-
zing) vóór gebruik.

1.1 Algemene informatie
Dit systeem is een medisch hulpmiddel met een CE-markering 
volgens MDD 93/42/EEC.

Het systeem is onder andere volledig of gedeeltelijk ontwor-
pen en getest volgens de normen die in hoofdstuk 9, Techni-
sche beschrijving, worden genoemd.

Conform wettelijke voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen is de fabrikant verplicht om alle ongevallen of 
incidenten met zijn producten te melden. Wij zouden het erg 
op prijs stellen als u alle informatie met betrekking tot onge-
vallen of incidenten met onze producten onmiddellijk aan ons 
bij Care of Sweden meldt.

1.2 Gebruiksdoel
CuroCell UNO® is een wisseldrukmatras dat rechtstreeks op 
de bedbodem kan worden gelegd. Het matras kan worden 
gebruikt in alle soorten zorgomgevingen ter voorkoming van 
decubitus alsook voor de behandeling tot en met decubitus 
Categorie 4¹. Het matras is bedoeld voor gebruik door perso-
nen met een aanbevolen minimale lengte van 120 cm. Het 
aanbevolen gebruikersgewicht is maximaal 250 kg.

CuroCell UNO® is een vervangend matras dat rechtstreeks 
op de bedbodem moet worden gelegd. Wij raden aan om 
regelmatig van houding te veranderen. Hoe vaak dat ge-
beurt, moet worden beoordeeld door het verantwoordelijke 
personeel, afhankelijk van de status, diagnose en algemene 
toestand van de gebruiker.

De gebruiker mag uitsluitend in de 
lengterichting op het matras liggen, 
met de voeten aan het voeteneinde, 
waar het voetsymbool is afgebeeld.

Het matras moet altijd worden gereinigd voordat het voor 
een andere patiënt wordt gebruikt.

Training of speciale vaardigheden voor het gebruik van het 
CuroCell UNO®-matras zijn niet vereist. Het is zo ontworpen 
dat het eenvoudig te hanteren en begrijpen is. Wij adviseren 
om de snelgids en de gebruiksaanwijzing vóór gebruik door te 
lezen. Gebruik moet worden voorgeschreven door personen 
die bevoegd zijn om voor te schrijven en die een klinische 
opleiding hebben gevolgd.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure
Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference 
Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park,
West-Australië, 2014.

1.3 Overige informatie
Actieplan voor decubitus
Wij raden een gestructureerde en geplande aanpak aan voor 
de best mogelijke resultaten wanneer u dit product gebruikt. 
Voorbeelden van het gebruik van onze producten kunt u 
vinden in de richtlijnen 'Actieplan voor decubitus'.

De matrasgids
Deze gids is een leidraad voor personeel en voorschrijvers 
wanneer er een matras van Care of Sweden wordt gekozen. 
De CuroCell UNO® is een matras uit functiegroep C.

Deze informatie vindt u op onze website, www.careofswe-
den.com, of u kunt deze bestellen bij Customer Service (zie 
de contactinformatie op de laatste pagina).

OPMERKING:

1. Voor bepaalde gebruikers, bijvoorbeeld mensen met een 
amputatie, wordt de aanbevolen lengtemaat misschien niet 
gehaald. Voor gebruikers uit deze groep kan het nodig zijn de 
instellingen te wijzigen, omdat niet het gehele oppervlak belast 
wordt. Zie paragraaf 4.4 voor functiecontroles.

2. Lees bij gebruik in combinatie met zitkussens de gebruiks-
aanwijzing van het kussen goed door voor de juiste positie van 
de gebruiker.

3. Wanneer dit product wordt gebruikt in combinatie met 
evacuatieapparatuur, is het de verantwoordelijkheid van het 
bevoegde personeel dat de evacuatie veilig kan plaatsvinden.

4. Wees voorzichtig bij het gebruik van bedhekken of andere 
beveiligingen op het bed, zodat het matras niet beklemd of 
beschadigd raakt.

5. Het matras mag niet worden opgetild als er een persoon 
op ligt en mag ook niet worden gebruikt voor een ander type 
transport dan in deze voorschriften wordt aanbevolen.

6. Dit matras is niet geschikt voor gebruik tijdens röntgenon-
derzoeken vanwege de kans op wazige beelden of artefacten 
die kunnen leiden tot diagnostische fouten.

7. Indien het systeem wordt gebruikt met een onbetrouwbare 
netvoeding, wordt de variant met een back-upaccu aanbe-
volen. Bij een stroomonderbreking e.d. houdt het matras ten 
minste acht uur lang lucht vast.
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2. Beschrijving van het product

2.1 Pomp en matras
1. Matras
2. CPR (snelle leegloop)
3. Pomp met slangaansluiting
4. Pomp

  1 2 3 4

Matras

Hygiënische hoes, topdeel

Celhouder (geïntegreerd in de binnenhoes)

Cellen

Veiligheidsmatrassen en slangenset

Binnenhoes

Hoes, onderstuk
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Cellen en slangenset

Knoppen voor binnenhoes Hoofdcellen           Hielcellen

Hielfunctie
Het matras heeft een geïntegreerde functie voor hielontlas-
ting. De laatste zes cellen aan het voeteneinde (hielcellen) 
zijn bestemd om de druk weg te nemen van gevoelige hielen.

Hoezen
CuroCell UNO® wordt geleverd met een hygiënische hoes. 
Deze is eenvoudig te gebruiken en te onderhouden en 

voldoet aan strenge eisen met betrekking tot reiniging en 
hygiëne. De hygiënische hoes is dampdoorlatend, d.w.z. de 
damp wordt afgevoerd, waardoor het risico van huidverwe-
king afneemt.

Stone-hoes – Een afneembare hoes met een vochtbestendige 
druipwaterdichte ritssluiting aan vier zijden en gelaste naden.

2.2 Pomp

1. Slang-/CPR-aansluiting 4. Stroomschakelaar, Aan/uit (1/0) 8. Stroomadapter
2. Touchscreen 5. Aansluiting netkabel
3. Functieknop 6. Ophangbeugels
 7. Luchtfilter

1

2

3

4
5

6

7 8
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2.3 Pompfuncties – touchscreen

2.3.1. Automatische instelling (1)
Deze pomp is uitgerust met een functie die de druk 
automatisch aanpast aan het gewicht, de houding 

en positie van de gebruiker. Deze functie werkt op de volgen-
de drie manieren:

1. Het systeem past de instelling automatisch aan wanneer 
het systeem wordt gestart.

2. Het systeem start deze functie zelf indien tijdens gebruik 
aanzienlijke wijzigingen optreden.

3. Het systeem past de instelling automatisch met vaste 
tussenpozen aan, ook als er zich geen wezenlijke wijzigingen 
hebben voorgedaan.

Zodra de automatische instelling voltooid is, keert het sys-
teem terug naar het hiervoor gebruikte programma. Bij de 
eerste keer opstarten is de instelling de basisinstelling van de 
stand met wisseldruk, 10 minuten.

2.3.2. Comfortinstellingen (2)
De druk kan in twee stappen hoger worden 
gezet, afhankelijk van de comfortwensen van de 
gebruiker. Deze verhoging vindt plaats op basis 
van de automatische instelling die door de pomp 

wordt uitgevoerd. (De pomp stelt automatisch de optimale 
druk in voor de gebruiker.)

2.3.3. Programma's (3)
Er zijn drie programma's beschikbaar. Druk op de knop om 
tussen de programma's te wisselen.

1. Stand met wisseldruk. In deze stand wisselt 
de druk tussen de cellen. De cyclusperiode kan 
worden gewijzigd, afhankelijk van de wensen en 
eisen van de gebruiker. Kies uit 10, 15, 20 of 25 

minuten. Hoe langer de cyclusperiode, des te langzamer de 
wisselingen. Wij adviseren een basisinstelling van 10 minuten.

2. Pulserende stand. Een comfortstand die een 
statische lage druk combineert met de stand met 
wisseldruk. De cyclusperiode kan worden gewij-
zigd, afhankelijk van de wensen en eisen van de 

gebruiker. Hoe langer de cyclusperiode, des te langzamer de 
wisselingen. Wij adviseren een basisinstelling van 10 minuten.

3. Statische stand. In deze stand is de druk in alle 
cellen gelijk. Dit wordt ook 'lage druk' genoemd.

2.3.4. Maxifirm (zorgstand) (4)
Met deze functie wordt het complete matras op-
geblazen om vaste steun te bieden. Deze functie 
schakelt na ongeveer 20 minuten automatisch te-
rug naar de voorafgaande instelling. Deze functie 

moet worden gebruikt bij het verplegen van de gebruiker, het 
veranderen van de positie van de gebruiker en bij het in of uit 
het bed verplaatsen van de gebruiker.

2.3.5. Schermvergrendeling (5)
Druk op de knop voor de schermvergrendeling om het 
scherm te vergrendelen of te ontgrendelen. Het display 

geeft aan wanneer het scherm is vergrendeld. Het scherm 
vergrendelt automatisch als het vijf minuten niet wordt aan-
geraakt. Dit is om te voorkomen dat de instellingen onopzet-
telijk worden gewijzigd.

Druk voor ontgrendelen op het hangslotje          en bevestig 
door het nogmaals          gebruiken.

2.3.6. Informatie (6)
Knop die u naar het informatiemenu brengt.

In het informatiemenu vindt u:. Informatie over het product. Contactinformatie voor Care of Sweden. Snelkoppeling naar sneltour. Leegloopfunctie

2.3.7. Accu-indicator (7)
Als de pomp is voorzien van een back-upaccu (variant), wordt 
de conditie van de accu als volgt getoond:

2.3.8. Kennisgevingen (8)
Kennisgevingen worden na bevestiging weergegeven met             
in de linkerbovenhoek (deactivatie). Lees meer over kennisge-
vingen in paragraaf 4.6.

(8)

(2)

(3) (5)

(1)

(7)

(4)

(6)

OPMERKING:
De automatische instellingen worden uitgeschakeld wanneer u 
dit programma gebruikt.

Accu 100%

Accu 75%

Accu 50%

Accu <25%. Onmiddellijk opladen 
(pomp bereidt statische therapeutische stand voor).

Acculaden

OPMERKING:
Om een optimale werking en conditie te garanderen, mag de 
back-upaccu nooit volledig worden ontladen. De accu laadt op 
wanneer de pomp werkt. Een volledig opgeladen accu gaat ten 
minste vijf uur mee.

Als de pomp gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet 
de back-upaccu voor onderhoudsdoeleinden elke zes maanden 
worden opgeladen.

OPMERKING:
Bij gebruik van de accu kunt u de standen Statisch en Pulserend 
selecteren, maar het is onmogelijk om de cyclusperiode te 
kiezen. De cyclusperiode bedraagt 20 minuten (of langer als dat 
zo was ingesteld voor de omzetting naar accuwerking).
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3. Montage/Installatie

1. Plaats het matras op de bed-
bodem. Zet het matras vast aan 
het bed met de banden aan de 
onderkant van het matras.

Opmerking:. Zorg dat het matras is afge-
stemd op de maten van het bed.. Maak het bed op met lakens voor extra comfort.. Indien er een verstelbaar bed wordt gebruikt, moet het 
matras alleen vastgezet worden aan de bewegende delen van 
het bed.. Controleer de cellen en drukknoppen om zeker te weten 
dat ze correct zijn gemonteerd.

2. Hang de pomp op aan het 
voeteneinde van het bed of 
plaats de pomp op een vlakke, 
stevige ondergrond.. Plaats de netkabel in de ka-
belhouder van het matras door 
de knoppen te openen, de kabel 
in de opening te steken en de 
knoppen weer te sluiten.. Indien de kabelhouder niet wordt gebruikt: Plaats de voe-
dingskabel zo, dat niemand erover kan vallen, de wielen van 
het bed er niet overheen rijden en dat hij niet bekneld raakt 
bij het omhoog of omlaag brengen van het bed.

3. Sluit de luchtslangen (ge-
markeerd met 'CPR') van het 
matras aan op de zijkant van de 
pomp. U hoort of voelt een klik 
wanneer ze correct zijn aange-
bracht. Controleer altijd of ze 
goed zijn aangebracht.

4. Controleer of de schakelaar 
aan de zijkant op '0' (uit) staat. 
Steek de stroomadapter in een 
goedgekeurd elektrisch contact 
(100-240 V).

Controleer of de voedings-
kabel goed is aangesloten 
op de pomp en of de juiste 
stroomadapter is gebruikt. 
(Zie paragraaf 9.1. Technische 
specificaties. De juiste P/N moet worden weergegeven op het 
etiket op de stroomadapter.) De stroomadapter maakt deel 
uit van de apparatuur en mag niet worden vervangen.

Controleer tijdens het uitpakken of er geen onderdelen beschadigd zijn. Mocht u schade vinden, neem dan contact op met Care 
of Sweden voor u het product gaat gebruiken.

OPMERKING:. Bij thuiszorg en in verpleeghuizen moet altijd apparatuur met 
een elektrische veiligheidsklasse II worden gebruikt (zie para-
graaf 9.3. Etikettering).. In ziekenhuizen en soortgelijke instellingen mag apparatuur 
met een elektrische veiligheidsklasse I of II worden gebruikt, 
afhankelijk van het feit of het contact geaard is. (Zie paragraaf 
9.1. Technische specificaties.). Houd de 12 V stekker van de stroomadapter niet vast als u de 
patiënt/gebruiker aanraakt.. Steek de stroomadapter in een gemakkelijk toegankelijk con-
tact als het nodig is om de stroomadapter los te nemen en de 
stroom naar de pomp volledig te onderbreken.. Controleer of kabels en slangen zo liggen dat de gebruiker of 
kinderen er niet in verstrikt kunnen raken, met het risico van 
verwurging tot gevolg.

4. Bediening
Opmerking: Lees altijd de
gebruiksaanwijzing voor gebruik.

4.1 Start

1. Zet de Aan/Uit-schakelaar aan de zijkant van de pomp op 1 (Aan).

2. Er wordt nu lucht in het matras gepompt. Afhankelijk van de grootte duurt 
het ongeveer 20-40 minuten om het matras volledig op te blazen (90x200 
cm = 20 min.).

3. Het matras kan worden gebruikt zodra de functieknop         aan de voor-
kant van de pomp groen is.

OPMERKING:
Telkens wanneer het systeem start, begint de pomp met het volledig opbla-
zen van het veiligheidsmatras, gevolgd door de andere cellen, en past dan de 
instelling automatisch aan. Zie paragraaf 2.3 voor meer informatie. Wanneer de 
automatische instelling gereed is, schakelt het naar een basisinstelling van de 
stand met wisseldruk (bij eerste gebruik) of naar de voorgaande instelling.

Indien nodig kan de patiënt op het matras liggen zonder dat het gevuld is. In dit 
geval wordt de belasting gedragen door het veiligheidsmatras. Wanneer een 
matras met een luchtveiligheidsmatras wordt gebruikt, moet dit zijn opgeblazen.
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4.2 Programmaselectie
Er kunnen drie verschillende programma's wor-
den gekozen: de standen Wisseldruk, Pulserend 
of Statisch. We raden de stand met wisseldruk 
aan als basisinstelling.

Er is nog een programma, dat Maxfirm heet. 
Deze stand wordt gebruikt bij het verplegen van 
de gebruiker, het veranderen van de positie van 
de gebruiker en bij het in of uit het bed verplaat-
sen van de gebruiker.

Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

4.2.1 Gekozen instellingen

De actuele gekozen instellingen worden altijd weergegeven in de 
programmasymbolen op het hoofdmenu.. In het bovenstaande 
voorbeeld zijn de instellingen 'Wisseldruk – 10 minuten’.

Op het programmamenu worden de instellingen weergegeven met 
een oranje kadertje om de gekozen instelling. In het bovenstaande 
voorbeeld zijn de instellingen 'Pulserend – 25 minuten’.

4.3 Comfortinstellingen, fijninstellingen
De luchtdruk in het matras kan in drie stappen 
worden ingesteld: een basisinstelling ingesteld 
door de pomp (0) conform het gewicht van de 
gebruiker, die in twee stappen hoger kan worden 

gezet (+1 of +2), afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

Opmerking: Indien alleen bepaalde gedeeltes van het matras 
belast worden, bijvoorbeeld in het geval van mensen met een 
amputatie, kan het nodig zijn om de instelling te verhogen 
met de comfortinstellingen.

De gekozen instelling wordt weergegeven op het hoofdmenu 
en het comfortmenu wordt omgeven door een oranje kader-
tje. Zie 4.2.1. hierboven.

4.4 Handtest (functiecontrole), controleert 
de ingestelde druk

De handtest wordt gebruikt om te controleren of het matras 
goed werkt.

Deze test moet regelmatig uitgevoerd worden. Wij raden een 
keer per dienst aan of elke acht uur.

Open de hoes en steek een hand tussen de bovenste cellen 
onder het bekkengebied van de gebruiker (midden van het 
matras). Controleer of er een opening is met het onderlig-
gende matras, zodat de gebruiker niet door het matras 'zakt''. 
Wij raden een opening van één of twee vingers breed aan. 
Probeer een herstart als de opening te klein is. Zie hoofdstuk 
8 Probleemoplossing.

4.5 CPR (Reanimatie)
In een noodgeval waarbij CPR 
(reanimatie) noodzakelijk is, 
verwijdert u de aansluiting van 
de pomp om de lucht snel uit 
het matras te laten lopen.

4.6 Kennisgevingen
Er zijn diverse kennisgevingen op basis van de ernst van de 
waarschuwing:

Belangrijke kennisgeving:
De storing heeft grote betekenis voor de werking of het func-
tioneren en de pomp geeft een storing aan via informatie op 
het display, licht en geluid.

Na 10 minuten wordt de frequentie waarmee de kennis-
geving weerklinkt, verlaagd als deze niet wordt bevestigd. 
Informatie over het type storing wordt weergegeven op het 
display, zie de kennisgevingstypes hieronder. Belangrijke 
kennisgevingen kunnen niet worden bevestigd (uitgescha-
keld) zonder de storing te herstellen. Het geluid kan tijdelijk 
worden uitgezet via de functieknop, maar het komt na ca. 5 
minuten weer terug als de storing dan nog niet is verholpen.

Bij een stroomstoring en hoge systeemtemperaturen wordt 
er geen informatie op het display getoond. In plaats daarvan 
wordt dat met gebruikmaking van de functieknop aangege-
ven met geluid en licht totdat de stroom is opgebruikt.
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Belangrijke kennisgevingen

A

B

C

D

Stroomstoring (de 
pomp krijgt onvol-
doende stroom)

Hoge systeemtem-
peratuur

Lage/hoge druk

Aansluitfout

Wanneer de pomp niet langer stroom 
ontvangt, activeert hij een hoorbare 
waarschuwing en een oranje lampje in de 
functieknop. Schakel de hoorbare kennis-
geving uit door op de functieknop aan de 
voorzijde te drukken. De pomp schakelt 
zichzelf uit wanneer het vermogen in de 
pomp volledig verbruikt is.

Zorg dat de stroomadapter is aangesloten 
op de wand en de pomp. Controleer ook 
of de Aan/Uit-schakelaar aan de zijkant 
van de pomp op 1 (Aan) is gezet.

Als de temperatuur in de pomp te hoog 
dreigt te worden, klinkt er een hoorba-
re waarschuwing en het oranje lampje 
wordt geactiveerd. Schakel de hoorbare 
kennisgeving uit door op de functieknop 
aan de voorzijde te drukken. De pomp 
schakelt zichzelf uit om af te koelen. De 
pomp herstart als deze is afgekoeld.

Zorg dat het filter van de pomp niet is 
verstopt en dat de pomp niet in direct 
zonlicht staat.

Waarschu-
wingen in 
de vorm 
van geluid 
en licht die 
worden ge-
activeerd in 
het geval van 
hoge/lage druk in het matras. Schakel 
de hoorbare kennisgeving uit door op de 
functieknop aan de voorzijde te drukken.

Deze wordt na ca. vijf minuten opnieuw 
geactiveerd als de druk niet is terugge-
gaan naar normaal.

Controleer alle aansluitingen in het 
matras en ga na of de CPR-aansluiting in 
orde is.

Als bij het 
vullen niet 
binnen 20-40 
minuten van-
af het opstar-
ten de juiste 
luchtdruk in 
het matras is verkregen (afhankelijk van 
de afmetingen van het matras), meldt de 
pomp een aansluitfout. Schakel de hoorba-
re kennisgeving uit door op de functieknop 
aan de voorzijde te drukken. Deze wordt 
na ca. vijf minuten opnieuw geactiveerd 
als de aansluitfout niet is hersteld.

Zorg dat de slangaansluiting goed aan de 
pomp is bevestigd. Zorg dat het matras 
en pomp de juiste afmetingen hebben 
ten opzichte van elkaar (af te lezen uit het 
artikelnummer, d.w.z. 080200 op zowel 
matras als pomp betekent 80x200 cm).

Kennisgevingen
Kennisgevingen worden weergegeven in de vorm 
van een waarschuwingsdriehoek op het hoofdme-
nu, via een specifieke displayafbeelding, of gewoon 

met een geluid of een knipperend oranje licht in de func-
tieknop aan de voorkant.

Kennisgevingen worden uitgezet en bevestigd (uit-
geschakeld) met gebruikmaking van de functieknop 
aan de voorkant. Zie hoofdstuk 8 voor probleemop-

lossing in het geval van problemen met kennisgevingen.

Stille kennisgevingen
De fout heeft geen of slechts een geringe betekenis voor de 
werking of het functioneren en hoeft de gebruiker niet onno-
dig te storen. Een stille kennisgeving bevat ook informatie.

Voorbeelden van deze kennisgevingen zijn servicekennis-
gevingen waar de pomp de fout/storing toont door de 
functieknop te gebruiken. Informatie over het type storing 
wordt weergegeven op het display, zie de kennisgevingstypes 
hieronder, en bij bevestiging blijft het systeem werken, terwijl 
de driehoek brandt in de linkerhoek van het hoofdmenu.

WAARSCHUWING
Als de luchtdruk laag blijft, zoek dan naar schade aan het ma-
tras en de slangen. Repareer deze zo nodig of neem contact op 
met Care of Sweden of een van diens erkende servicetechnici.

Stille kennisgevingen

E Service

Als de pomp onderhoud nodig heeft, 
wordt dit aangegeven met een afbeel-
ding.

De servicecodes verwijzen naar ver-
schillende service-acties, afhankelijk 
van de firmware-versie die in de pomp 

geïnstalleerd is. Druk op de informatieknop op het display 
om te zien welke versie van de firmware geïnstalleerd is.

Servicecodes

Deze servicecodes geven informatie over kleine afwijkingen in 
het systeem die niet direct van invloed zijn op de werking maar 
waarvoor een servicebeurt gepland moet worden.

Probeer altijd eerst het apparaat te herstarten voordat u de on-
derhoudsafdeling belt, zie 4.9.

Neem contact op met Care of Sweden indien het probleem 
aanhoudt of als het regelmatig terugkeert.
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Firmware

1.0/1.0

1.0/2.0

1.0/2.1

Servicecode: 1

Lekkage in het 
systeem (Service 
noodzakelijk)

Lekkage in het 
systeem (Service 
noodzakelijk)

Lekkage in het 
systeem (Service 
noodzakelijk)

Servicecode: 2

Fout bij accu-
laden (Service 
noodzakelijk)

Fout bij accula-
den/fout in real 
time klok (Service 
noodzakelijk)

Fout bij accula-
den/fout in real 
time klok (Service 
noodzakelijk)

Servicecode: 3

Fout in real time 
klok (Service 
noodzakelijk)

Autoadjust/Max-
firm te vaak ge-
activeerd (Geen 
actie vereist)

Maxfirm te vaak 
geactiveerd 
(Geen actie 
vereist)



F

G

H

I

J

Gering vermo-
gen (tijdens 
accuwerking 
met accu back-
up) 

Overschakelen 
naar start van 
accuwerking

Acculaden

Accuwerking

Herstart

Druk in het 
geval van gering 
vermogen tijdens 
accuwerking op 
de functieknop. 
De software keert 
dan terug naar 
het hoofdmenu, 
maar het symbool ‘accu bijna leeg’ in de 
rechteronderhoek brandt (7). Zie paragraaf 
2.3.

Het programma schakelt over naar de stand 
Statisch en er kunnen pas wijzigingen worden 
aangebracht als de pomp is aangesloten op 
de netvoeding.

Sluit de stroomadapter aan op een stopcon-
tact. 

Bij het opstarten 
van het systeem 
op de back-upac-
cu wordt er goed-
keuring verlangd 
in de vorm van 
een bevestiging 
dat het systeem 
moet starten. De afbeeldingen verdwijnen.

Er klinkt in dit geval ook een hoorbare ken-
nisgeving.

Sluit de stroomadapter aan op de netuitgang 
voor normaal bedrijf of bevestig door middel 
van de functieknop dat u de pomp wilt laten 
werken op de accu.

Toont dat de 
netvoeding is 
aangesloten en 
dat de accu bezig 
is op te laden.

Gaat automatisch 
na 5 sec. uit.

Toont dat de 
pomp is over-
geschakeld naar 
accuwerking.

Gaat automatisch 
na 5 sec. uit. Sluit 
de stroomadap-
ter aan op de netuitgang voor normaal bedrijf 
of laat de pomp op de accu werken.

Als een herstart 
nodig is, geeft de 
pomp een signaal 
met gebruikma-
king van een ge-
luid en de oranje 
functieknop.

Bevestig door middel van de functieknop en 
schakel de stroom uit door de Aan/Uit-scha-
kelaar aan de zijkant van de pomp op 0 (Uit) 
te zetten. Wacht ca. 10 seconden en schakel 
de pomp vervolgens direct weer in. Zet de 
Aan/Uit-schakelaar op 1 (Aan).

4.7 Transportfunctie
Indien de gebruiker in bed moet worden verplaatst, kan de 
stroomadapter worden losgenomen van het wandcontact en 
de pomp kan tijdens transport over het uiteinde van het bed 
blijven hangen. Voor een optimaal comfort adviseert Care of 
Sweden om de pomp eerst in de stand Statisch te zetten en 5 
minuten te wachten voordat u hem uitzet. Het matras houdt 
ten minste acht uur lang lucht vast.

Indien de pomp een back-upaccu heeft, schakelt de pomp 
automatisch hiernaar over wanneer de netkabel wordt ver-
wijderd. De pomp schakelt automatisch over naar de stand 
Statisch en waarschuwt bijtijds voordat de accu volledig is 
uitgeput. De accu gaat ten minste vijf uur mee.

Wij raden aan deze functie alleen korte periodes te gebrui-
ken.

4.8 Leeglopen
Na gebruik kan het product als volgt worden ingepakt:. Controleer dat er niemand op het matras ligt.. Druk in het hoofdmenu op         in de rechterbovenhoek.. Dat brengt u naar het Informatiemenu, waar de Leegloop-
functie kan worden geactiveerd       .. Bevestig door op        te drukken.

De functieknop knippert oranje tijdens het leeglopen. De 
lucht loopt uit het matras en dit kan binnen 20 minuten 
eenvoudig worden opgevouwen. De pomp geeft een audio-
signaal zodra het matras helemaal leeg is.

Vouw het matras zorgvuldig op, plaats de pomp tussen de 
vouwen van het matras en berg het geheel ter bescherming 
op in een transporttas (accessoire) e.d. Controleer of de 
stroomadapter is ingepakt.

Neem contact op met Care of Sweden voor meer vragen over 
installatie, gebruik of onderhoud.

4.9 Herstart

Zet de Aan/Uit-schakelaar aan de zijkant van de pomp op 0 
(Uit) als herstarten nodig is. Wacht ca. 10 seconden en her-
start de pomp.

De pomp gaat nu opstarten. Zie paragraaf 4.1.
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5. Reinigen en in goede staat herstellen
Het is belangrijk de onderstaande instructies voor reinigen en 
in goede staat herstellen op te volgen. Voordat u het product 
gebruikt voor een andere gebruiker, moet het worden gedes-
infecteerd volgens onderstaande voorschriften. Raadpleeg uw 
hygiënemanager of Care of Sweden voor hulp en instructies 
wanneer u twijfelt.

Reiniging en herstel moeten verder worden uitgevoerd in de 
mate waarin dat nodig is.

5.1 Reinigen
POMP

Neem de pomp af met een vochtige doek en een 
mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alco-
hol met of zonder tensiden, oxiderende oplossingen 

of chloor max. 1%.

Als u een ander middel gebruikt, kies er dan één dat de pomp 
niet aantast.

MATRASHOES
Hoezen kunnen worden afgenomen met een mild 
reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol 
met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxideren-

de oplossingen of chloor max. 10%.

Excrement- en bloedvlekken moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd met koud water. Volg nauwgezet de plaatselijke 
instructies en de aanwijzingen voor het reinigingsmiddel.

Hoezen met meerdere lagen moeten worden gescheiden 
voordat u ze wast. De delen moeten worden gewassen met 
gelijke kleuren.

Schoonmaakmiddelen op chloor- en fenolbasis kunnen 
nadelig zijn voor het PU-oppervlak; gebruik deze niet. 
Als u chloor gebruikt, raden we een mengsel van max. 

10% aan.

BINNENHOES

Reinig het betreffende oppervlak met een mild reinigingsmid-
del dat daarvoor geschikt is: alcohol met of zonder tensiden, 
Isopropanol 70%, oxiderende oplossingen of chloor max. 1%.

5.2 In goede staat herstellen
POMP
Voor instructies, zie paragraaf 5.1.

MATRAS

1. Neem de slangkoppeling los van de pomp en verwijder de 
lucht uit het matras.

2. Verwijder de hoes. Zie paragraaf 5.1 voor meer informatie 
over het schoonmaken van de hoezen.

3. Breng het matras naar een schone locatie waar het kan 
worden gereinigd.

4. Neem de cellen, alle slangen en het CPR-ventiel af met een 
mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol met of 
zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende oplossingen of 
chloor max. 1%. Laat het drogen.

Opmerking: De bovenste en onderste laag luchtcellen kun-
nen gescheiden worden met een snelontkoppeling, wat het 
schoonmaken van de cellen vergemakkelijkt.

5. Neem de werkoppervlakken af met een geschikt schoon-
maakmiddel en/of desinfectiemiddel.

6. Zet het matras weer in elkaar. Als er cellen om welke reden 
dan ook zijn losgeraakt van de slangen, moeten ze worden 
vervangen volgens de tekening in paragraaf 2.1.

WAARSCHUWING. Open de pompbehuizing niet – kans op elektrische schok. 
Service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door Care of 
Sweden of een van diens erkende servicetechnici.. Laat de pomp niet nat worden en dompel deze niet in onder 
water e.d.

6. Opbergen
We raden aan om het matras en de pomp in de producttas 
(accessoire) op te bergen. Behandel het verpakte product 
met zorg. Plaats er geen zware voorwerpen op.

Als de pomp een back-upaccu (variant) heeft, moet deze 
elke zes maanden worden opgeladen als de pomp niet wordt 
gebruikt.

De pomp moet binnenshuis worden opgeborgen in een droge 
omgeving, buiten direct zonlicht.
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OPMERKING:
Controleer de hygiënische hoes steeds wanneer het product 
wordt gereinigd. Als de hoes is beschadigd, moet deze worden 
vervangen of gerepareerd. Controleer ook de pomp, slangkop-
pelingen en voedingskabel tijdens het reinigen. Beschadigde 
onderdelen moeten worden vervangen of gerepareerd.



7. Onderhoud
7.1 Algemeen
Verifieer telkens wanneer u het product gebruikt dat:

1. Netkabel en stroomadapter niet zijn beschadigd.

2. De aansluitslangen (gemarkeerd met CPR) aan de zijkant 
van de pomp juist zijn gepositioneerd en niet lekken.

3. De hygiënische hoes intact is en dat de hoes en de luchtcel-
len correct gemonteerd zijn.

4. Er geen slangen of koppelingen beschadigd zijn of bekneld 
zitten. Neem contact op met Care of Sweden indien er reser-
veonderdelen nodig zijn.

7.2 Het luchtfilter vervangen
Vervang het luchtfilter eens per jaar:

1. Maak het beschermplaatje aan de achterzijde van de pomp 
los met behulp van een Torx-schroevendraaier maat T10.

2. Haal het filter uit de houder.

3. Plaats het nieuwe filter in de houder met de roze kant naar 
buiten gericht. Zet de beschermplaatje terug en zet het vast 
met de schroeven.

Het filter moet tweemaal per jaar of vaker worden gecontro-
leerd als de pomp in een zeer vuile omgeving wordt gebruikt.

7.3 Back-upaccu
Om een optimale werking en conditie te garanderen, mag de 
back-upaccu nooit volledig worden ontladen. De accu laadt 
op wanneer de pomp werkt. Als de pomp gedurende lange 
tijd niet wordt gebruikt, moet de back-upaccu voor onder-
houdsdoeleinden elke zes maanden worden opgeladen door 
de stroomadapter aan te sluiten op het wandcontact en de 
pomp.

8. Problemen oplossen
Probleem

De pomp start niet

De pomp maakt lawaai en 
knippert, maar het display 
is uit

De gebruiker 'zakt door'

Het matras beweegt heen 
en weer

Sommige cellen hebben 
minder lucht

De pomp maakt lawaai, er 
zijn trillingen voelbaar

Oplossing

Controleer of de stroomadapter is aangesloten op de netvoeding.

Controleer of de LED op de stroomadapter groen is.

Controleer of de stroomadapter is losgeraakt (kijk zowel aan de kant van de netvoeding als van de pomp).

Controleer of de schakelaar op '1' (Aan) staat.

Als de pomp warm is, is de oververhittingsbeveiliging wellicht geactiveerd. Mocht dat het geval zijn, wacht 
dan even en probeer het opnieuw.

Neem contact op met Care of Sweden als het probleem zich blijft voordoen.

Herstart de pomp. Zie paragraaf 4.9. De pomp begint met wegen. Wacht tot het weegsymbool uitgaat en 
de pomp stil is.

Voer opnieuw een controle uit met de hand (zie paragraaf 4.4). Als de opening nog steeds te klein is, ver-
hoog de comfortinstelling dan in stappen.

Neem contact op met Care of Sweden als het probleem zich blijft voordoen.

Controleer of het luchtmatras met de banden aan het bedframe is bevestigd (twee bij het hoofdeinde en 
twee aan elke lange zijde van het matras).

Dit is normaal als het programma voor wisseldruk is geselecteerd omdat de luchttoevoer gedurende een 
vooraf ingestelde cyclusperiode tussen elkaar afwisselende cellen varieert (één cyclus = 10-25 minuten).

Controleer hoe de pomp aan het bed hangt. Er kan resonantie optreden, in delen van het bed zijn trillingen 
voelbaar. Verwijder de pomp en luister om te zien of dit verschil maakt. Kan verholpen worden door de pomp 
op een vlakke, stevige ondergrond te plaatsen of door een handdoek tussen de pomp en het bed te plaatsen.

Neem contact op met Care of Sweden als het probleem zich blijft voordoen.

Als bovenstaande informatie geen antwoord geeft op uw vragen, neem dan contact op met Care of Sweden of een van diens 
erkende servicetechnici.
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9. Technische beschrijving

POMP

Model

Ingangsspanning

Stroomverbruik

Zekering

Werkstand

Werkcyclus

Voeding

Afmetingen (L x B x H)

Gewicht

Geluidsniveau, pomp, max.:

Omgevingsfactoren

Back-upaccu (optie)

Elektrische classificatie

IP-classificatie

Mate van veiligheid in 
aanwezigheid van brandbare 
anesthetische gassen:

Toegepast onderdeel

MATRAS

Model

Afmetingen (BxLxH)

Gewicht

SPECIFICATIE

CuroCell UNO®

100-240 V / 50-60 Hz

1,5 A

Geen zekering

Statische lage druk, pulserend en wisseldruk

10 min., 15 min., 20 min., 25 min.

Gebruik alleen netvoeding met P/N RR9KE5000LRPYIMG2806

Gebruik alleen netvoeding met P/N RR9LE5000LRPYIMG2768

15,6 cm x 38,7 cm x 25,1 cm

5,2 kg (volledig uitgerust)

20 dBA (op de plaats van de gebruiker), 18 dBA (bij het hoofdeinde). Speci-
ficeert de hoogste waarde conform EN ISO 11201:2010 wanneer de pomp 
aan het voeteneinde wordt geplaatst.

In bedrijf: +5 °C – 40 °C
Bij opbergen: -25 °C – 70 °C

Bij opbergen: -20 °C – 45 °C
Tijdens vervoer: -25 °C – 70 °C

In bedrijf: 15% – 93% niet-condenserend
Bij opbergen: < 93% niet-condenserend

700 hPa – 1060 hPa

10 x Ni-MH, 1,2 V, 3500 mAh

Klasse I, Klasse II, Type BF

IP42

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met brandbare anesthetische 
gassen

Matras

SPECIFICATIE

CuroCell UNO®

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

11 kg (80x200 cm)

(Pulserend en met wisseldruk)

Niet-geaard stopcontact, 
elektrische veiligheidsklasse II

Geaard stopcontact, elektri-
sche veiligheidsklasse I

Temperatuur

Versie met back-upaccu

Vochtigheid

Atmosferisch

9.1 Technische gegevens

NB: Care of Sweden behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op ieder gewenst moment te wijzigen.

WAARSCHUWING
Volg de bedienings- en onderhoudsinstructies nauwgezet om verwondingen of schade aan het product of andere apparatuur te voorko-
men.

9.2 Normen
Het systeem is getest en goedgekeurd volgens de volgende normen:
IEC 600601-1 EN ISO 10993 EN 597-1 EN ISO 14971
IEC 60601-1-2 EN 12182 EN 597-2 EN 14126
IEC 60601-1-11
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9.3 Markering
DE POMP
De pomp wordt op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld).

Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring van de symbolen.

STROOMADAPTER
De stroomadapter maakt deel uit van de pomp en wordt op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld).

Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring van de symbolen.

HET MATRAS
Het matras, de hoes en de binnenhoes worden op de hieronder aangegeven wijze gemarkeerd (voorbeeld).

Zie voor uitleg paragraaf 9.4 Verklaring van de symbolen.

WAARSCHUWING
Om het risico van elektrische schokken te vermijden, mag apparatuur die is gelabeld als elektrische veiligheidsklasse I alleen op een geaard 
contact worden aangesloten.

Symbool van dubbele isolatie: 
geeft elektrische veiligheidsklas-
se II aan – kan worden aangeslo-
ten op een niet-geaard contact.

Massasymbool: geeft elektri-
sche veiligheidsklasse I aan 
– moet worden aangesloten 
op een geaard contact.
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9.4 Verklaring van de symbolen

Artikelnummer Fabrikant Jaar-Maand-Dag Plaatsing van de voeten Lees de gebruiksaan-
wijzing

Functiegroep CE-markering conform 
MDD 93/42/EEC

Recycling Niet weggooien met 
het huishoudelijk afval, 
volg de instructies voor 
recycling

Aanbevolen gebruikers-
gewicht

Gebruikersinformatie
– categorie

Direct op de bedbodem 
geplaatst

Gaat schuiven tegen Hielfunctie Pack&Go™-functie

Niet in de machine 
wassen

In de wasmachine op 
70 °C

In de wasmachine op 
95 °C

Chloor Geschikt voor trom-
meldrogen

Niet geschikt voor trom-
meldrogen

Nat ophangen Niet strijken Niet chemisch reinigen Afnemen

Klasse II-toestel (dubbel 
geïsoleerd). Aangegeven 
op de stroomadapter.

Type BF IP-klasse (behuizings-
klasse)

Temperatuurbereik Het matras dient te 
worden gebruikt met 
een gebruiker in de 
lengterichting

Klasse I-toestel (geaard). 
Aangegeven op de 
stroomadapter.

XXXX-XX-XXREF
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10. Reserveonderdelen
Hoes, topdeel Stone, UNO Hoes, onderste deel CuroCell, UNO
Artikelnr. Afmetingen Artikelnr. Afmetingen
UT101-080200-XX0000 80x200 cm UB101-080200-XX0000 80x200 cm
UT101-080210-XX0000 80x210 cm UB101-080210-XX0000 80x210 cm
UT101-080220-XX0000 80x220 cm UB101-080220-XX0000 80x220 cm
UT101-085200-XX0000 85x200 cm UB101-085200-XX0000 85x200 cm
UT101-085210-XX0000 85x210 cm UB101-085210-XX0000 85x210 cm
UT101-085220-XX0000 85x220 cm UB101-085220-XX0000 85x220 cm
UT101-090200-XX0000 90x200 cm UB101-090200-XX0000 90x200 cm
UT101-090210-XX0000 90x210 cm UB101-090210-XX0000 90x210 cm
UT101-090220-XX0000 90x220 cm UB101-090220-XX0000 90x220 cm
UT101-105200-XX0000 105x200 cm UB101-105200-XX0000 105x200 cm
UT101-105210-XX0000 105x210 cm UB101-105210-XX0000 105x210 cm
UT101-105220-XX0000 105x220 cm UB101-105220-XX0000 105x220 cm
UT101-120200-XX0000 120x200 cm UB101-120200-XX0000 120x200 cm
UT101-120210-XX0000 120x210 cm UB101-120210-XX0000 120x210 cm
UT101-120220-XX0000 120x220 cm UB101-120220-XX0000 120x220 cm

Matras
Artikelnr. Beschrijving Afmetingen Artikelnr. Beschrijving Afmetingen
CC-901410 Hoofdcel, PU 80x15 cm CC-901420 Hielcel, PU 80x13 cm
CC-901412 Hoofdcel, PU 85x15 cm CC-901422 Hielcel, PU 85x13 cm
CC-901414 Hoofdcel, PU 90x15 cm CC-901424 Hielcel, PU 90x13 cm
CC-901416 Hoofdcel, PU 105x15 cm CC-901426 Hielcel, PU 105x13 cm
CC-901418 Hoofdcel, PU 120x15 cm CC-901428 Hielcel, PU 120x13 cm

Artikelnr. Beschrijving Afmeting
CC-901514  Veiligheidscel, PU  75x60 cm (voor matrasbreedte 80 cm)
CC-901512  Veiligheidscel, PU  80x60 cm (voor matrasbreedte 85 cm)
CC-901510  Veiligheidscel, PU  85x60 cm (voor matrasbreedte 90 cm)
CC-901516  Veiligheidscel, PU  100x60 cm (voor matrasbreedte 105 cm)
CC-901518  Veiligheidscel, PU  115x60 cm (voor matrasbreedte 120 cm)
CC-901524  Veiligheidscel, PU  75x80 cm (voor matrasbreedte 80 cm)
CC-901522  Veiligheidscel, PU  80x80 cm (voor matrasbreedte 85 cm)
CC-901520  Veiligheidscel, PU  85x80 cm (voor matrasbreedte 90 cm)
CC-901526  Veiligheidscel, PU  100x80 cm (voor matrasbreedte 105 cm)
CC-901528  Veiligheidscel, PU  115x80 cm (voor matrasbreedte 120 cm)
CC-901544  Veiligheidscel, PU  75x70 cm (voor matrasbreedte 80 cm)
CC-901542  Veiligheidscel, PU  80x70 cm (voor matrasbreedte 85 cm)
CC-901540  Veiligheidscel, PU  85x70 cm (voor matrasbreedte 90 cm)
CC-901546  Veiligheidscel, PU  100x70 cm (voor matrasbreedte 105 cm)
CC-901548  Veiligheidscel, PU  115x70 cm (voor matrasbreedte 120 cm)

Slangset
Artikelnr. Beschrijving Artikelnr. Beschrijving Artikelnr. Beschrijving
CC-908044 Slangset 200 cm CC-908045 Slangset 210 cm CC-908046 Slangset 220 cm
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11. Opties en accessoires

11.1 Opties
Lakenhouder
Helpt bij het op zijn plaats houden van het laken. Een klem 
om aan de hoes te bevestigen, zes per matras.

11.2 Accessoires
Stevige transporttas Lakenhouder, elk

Artikelnr. Afmetingen Artikelnr. Afmetingen
CC-9094 80–90 cm CC-9075 -
CC-9095 105–120 cm

11.3 Overige accessoires
Om het hoogste niveau van comfort te kunnen bieden, raden 
we het gebruik van accessoires van Care of Sweden aan, 
omdat onze producten erop zijn gemaakt om goed samen te 
worden gebruikt.

Mocht u accessoires of meer informatie over onze producten 
wensen, kunt u contact opnemen met Care of Sweden of een 
bezoek brengen aan onze website – www.careofsweden.com.

12. Garantie

12.1 Omvang
Dit CuroCell®-systeem heeft 2 jaar garantie op fabricagefou-
ten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage of 
op schade die te wijten is aan nalatigheid of onjuiste behan-
deling/zorg.

12.2 Service en onderhoud
Het CuroCell®-matras met wisseldruk is een medisch hulp-
middel conform MDD 93/42/EEC, dat gebruikt wordt als 
hulpmiddel ter voorkoming en behandeling van decubitus. 
Wij raden daarom aan om de pomp regelmatig te laten 
nakijken en onderhouden, zodat functionaliteit en prestaties 
behouden blijven. Een goed onderhouden pomp werkt beter 
en gaat langer mee, net als andere technische apparaten.

Service en onderhoud moeten altijd worden uitgevoerd door 
Care of Sweden of een van diens erkende technici. Gebruik 
alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door Care of 
Sweden. Het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderde-
len maakt de garantie ongeldig. Zie voor meer informatie de 
CuroCell UNO®-onderhoudshandleiding.

Fouten en gebreken die als garantiefouten worden gezien, 
worden kosteloos hersteld.

Er moet een garantieclaim worden ingediend bij Care of Swe-
den voordat het product wordt geretourneerd.

12.3 Geadviseerde levensduur van het 
product
De geschatte levensduur van dit product bedraagt 5 jaar.
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Stroomadapter
Artikelnr. Beschrijving
CC-8655-AUS Stroomadapter, II, Australië (incl. netvoedingsstekker)
CC-8655-EU Stroomadapter, II, Europa (incl. netvoedingsstekker)
CC-8655-UK Stroomadapter, II, VK (incl. netvoedingsstekker)

Artikelnr. Beschrijving
CC-8649-AUS Stroomadapter, I, Australië (incl. netvoedingsstekker)
CC-8649-EU Stroomadapter, I, Europa (incl. netvoedingsstekker)
CC-8649-UK Stroomadapter, I, VK (incl. netvoedingsstekker)

Artikelnr. Beschrijving
CC-8661 Netvoedingsstekker, Europa, voor CC-8655, Elektrische veiligheidsklasse II
CC-8662 Netvoedingsstekker, VK, voor CC-8655, Elektrische veiligheidsklasse II
CC-8663 Netvoedingsstekker, Australië, voor CC-8655, Elektrische veiligheidsklasse II
CC-8665 Netvoedingsstekker, Europa, voor CC-8649, Elektrische veiligheidsklasse I
CC-8666 Netvoedingsstekker, VK, voor CC-8649, Elektrische veiligheidsklasse I
CC-8667 Netvoedingsstekker, Australië, voor CC-8649, Elektrische veiligheidsklasse I

Als er andere reserveonderdelen nodig zijn, neem dan contact op met Care of Sweden.

Netvoedingsstekker, 
Europa, II

Netvoedingsstekker, 
Europa, I



13. Overige informatie

13.1 Demontage en recycling
Bijna alle materialen in CuroCell®-producten, behalve bepaal-
de onderdelen van de pompen, zijn geschikt voor verbranding 
met energieterugwinning in afvalverbrandingsinstallaties.

OPMERKING: Indien u vermoedt dat het product is verontrei-
nigd of dit zou kunnen zijn (bijv. bij gebruikers met een beken-
de via het bloed overgedragen infectie), moet het product 
worden gehanteerd conform de procedures van de zorgverle-
ner voor verontreinigd afval.

Pomp:
Een gebruikte CuroCell®-pomp mag niet worden gedemon-
teerd, behalve pompen met een accu back-up. In plaats daar-
van moet deze naar een recyclingcentrum worden gebracht. 
Het product wordt gesorteerd als 'elektronisch afval'.

Indien de accu voor back-up in de pomp is geïnstalleerd, 
moet de pomp worden gedemonteerd en de accu worden 
verwijderd, zodat de accu conform plaatselijke regelgeving 
speciaal kan worden gerecycled. Aangeraden wordt dit te 
laten doen door erkende servicetechnici of om de pomp naar 
Care of Sweden te retourneren om deze te laten vernietigen.

Matras:
Een gebruikt CuroCell®-matras moet naar een recyclingcen-
trum worden gebracht. Het product wordt gesorteerd als 
'brandbaar afval'.

Care of Sweden voldoet aan de producentenaansprakelijk-
heid door aansluiting bij de Zweedse organisatie voor inzame-
ling van verpakkingen en kranten (FTI) en het servicebedrijf 
voor recycling van elektrische en elektronische producten, 
El-kretsen AB. Neem voor meer informatie contact op met 
Care of Sweden.

13.2 Retouren en garantieclaims
Neem contact op met Care of Sweden voordat u het product 
retourneert. De retourkosten worden betaald door Care of 
Sweden wanneer de fout onder de productgarantie valt, 
anders zijn de kosten voor rekening van de klant.

WAARSCHUWING!
Hanteer accu's voorzichtig en stel ze niet bloot aan mechani-
sche druk. Demonteer accupakketten niet en wees voorzichtig 
in het geval van lekkage. Bij contact met de accuvloeistof altijd 
spoelen met water en een arts raadplegen.
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                   Gefabriceerd door:
 

 Contact:
 Telefoon: +46 (0)771 106 600
 Fax: +46 (0)325 128 40
 E-mail: info@careofsweden.se
 Internet: www.careofsweden.com
 
 Adres:
 Care of Sweden AB
 P.O. Box 146
 SE-514 23 Tranemo
 ZWEDEN
 
 Bezoekadres:
 Fabriksgatan 5A
 SE-514 33 Tranemo
 ZWEDEN
 
 Goederenadres:
 Byns väg 4A
 SE-514 33 Tranemo

Jacare, Dr A.F Philipsstraat 13D, 4462 EW Goes
T: +31 (0)85 30 33 930, E: info@jacare.nl, www.jacare.nl

Geleverd door:
Care of Sweden en CuroCell UNO zijn handelsmerken van Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2017


