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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 
Lees alle instructies voor gebruik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

WAARSCHUWING!  
 

1 Het product mag alleen worden gebruikt voor het gebruiksdoel dat wordt beschreven 
in deze handleiding. Het product mag niet worden gecombineerd, samengesteld of 
gerepareerd met andere onderdelen, accessoires of reserveonderdelen dan die in deze 
handleiding of in andere documentatie van Care of Sweden worden beschreven. 

 

2 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. 

 

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

 

4 Plaats en gebruik het product zo dat het niet bekneld of beschadigd kan raken. 
OPMERKING: Wees bijzonder voorzichtig bij schade door beknelling wanneer u 
bedhekken gebruikt. 

 

5 Zorg er altijd voor dat het matras de juiste afmetingen heeft. 
 

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. 

 

7 Voorkom schade aan de hygiënische hoes door scherpe voorwerpen. 
 

8 Als de hoes wordt geleverd met handgrepen aan de lange zijden, mogen deze 
handgrepen uitsluitend worden gebruikt voor het optillen en verplaatsen van het 
matras zelf. Elk ander gebruik is op uw eigen verantwoordelijkheid en valt niet onder de 
productgarantie.  

 

9 Volg de gebruiks- en onderhoudsinstructies nauwgezet op om verwondingen of schade 
aan het product of aan de apparatuur te voorkomen. 

 



4 
 

1. Inleiding 
 
             Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor gebruik. 
 
1.1 Algemene informatie 
 

Dit CuroCell®-matras is een medisch hulpmiddel volgens MDD 93/42/EEC. 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 ongevallen of incidenten met onze producten onmiddellijk aan 
ons bij Care of Sweden meldt. Het systeem is getest en goedgekeurd volgens de volgende 
standaards: SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 
14126. 
 
1.2 Gebruiksdoel 
 

CuroCell® AREA Zone is een vervangend matras dat in diverse gezondheidszorgomgevingen 
kan worden gebruikt ter voorkoming van decubitus alsook voor behandeling tot en met 
categorie 3(1). Geschikt voor een gebruikersgewicht van 0-230 kg. 
 

Wij raden aan om regelmatig van houding te veranderen. Hoe vaak dat gebeurt, moet worden 
beoordeeld door het verantwoordelijke personeel, afhankelijk van de status, diagnose en 
algemene toestand van de patiënt. 
 

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

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick reference guide 2009. 
 
(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, Western Australia; 2014. 
 
  

OPMERKING: 
• Lees bij gebruik in combinatie met zitkussens de gebruiksaanwijzing van het kussen 

goed door voor de juiste positie van de patiënt. 
 

• Als u dit product gebruikt in combinatie met een evacuatielaken, is het de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker te controleren of het veilig te gebruiken is voor 
evacuatie. 

 

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

 

• Het matras mag niet worden opgetild met een persoon erop of worden gebruikt voor 
andere soorten transport dan een mogelijke evacuatie met gebruik van een 
evacuatielaken. 

 

• Dit matras is niet geschikt voor gebruik tijdens Röntgen-onderzoeken vanwege de kans 
op wazige beelden of artefacten die kunnen leiden tot diagnostische fouten. 
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1.3 Instructies voor evacuatie 
 

Evac is een matrashoes met een ingebouwde functie voor het evacueren van bedlegerige 
gebruikers. Bij brand of in andere noodgevallen is er geen tijd om na te denken over wat je 
moet doen. Daarom is het uiterst belangrijk dat de veiligheidsapparatuur en de 
evacuatieprocedures goed zijn gepland en vooraf bekend zijn.  
 

De Evac-hoes heeft drie handgrepen aan het hoofd- en voeteneinde. Aan de zijkanten zitten 
handgrepen met klittenbandstroken. Deze stroken moeten worden gebruikt om de gebruiker 
op het matras te fixeren voordat de evacuatie begint. De stroken zijn in de beschermzakken op 
de zijkant van het matras gevouwen. De uiteinden steken eruit zodat ze er makkelijk uit te 
trekken zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Instructies voor evacuatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het bed 
•  Laat de patiënt weten wat er gaat gebeuren. 
 

•  Breng het bed omlaag en vergrendel het. 
 

•  Koppel de slangen los van de pomp. 
•  Trek de klittenbandstroken naar buiten en bevestig ze. 
 

•  Gebruik de buitenste handgrepen aan het voeteneinde van het bed om het matras uit het 
bed te draaien. 

 

•  Trek de patiënt langzaam omlaag op de vloer. 
 
Op een vlakke ondergrond 
• Trek aan de buitenste handgrepen aan het voeteneinde van het 
matras. 
 

• De werkpositie moet iets achteroverleunend zijn. 
 

Van de trap af 
•  Loop achteruit totdat het grootste gedeelte van het matras voorbij 

de bovenkant van de trap is. 

WAARSCHUWING!  
De persoon die een evacuatie uitvoert, moet de benodigde training hebben genoten. 
Controleer altijd de apparatuur, hoes en matras voordat u begint, om zeker te weten dat 
de evacuatie veilig kan worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om ervoor te zorgen dat het veilig te gebruiken is voor evacuatie. 
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•  Keer uw rug naar de patiënt en kijk in de beweegrichting. 
 

•  Houd één hand aan de trapleuning en trek met de andere hand aan de middelste handgreep 
van het matras. 

 

•  Loop de trap af. Het is belangrijk om snelheid te houden, maar zonder te rennen. 
 
Training/oefening 
Om te onthouden bij de training. 
 
Omlaag trekken uit het bed: 
• De patiënt in het bed moet niet helemaal bovenaan het matras liggen. Hij/zij zou zijn/haar 

hoofd dan tegen het bed kunnen stoten wanneer u het matras omlaag trekt.  
 
Van de trap af trekken: 
• Trek eerst een leeg matras van de trap af, om de techniek te oefenen. 
 

• Bij het trainen met een persoon op het matras, kan er een koord of touw worden bevestigd 
in de handgrepen aan het hoofdeinde. Een andere persoon kan dan achter het matras lopen 
en helpen als er problemen ontstaan. 

 

• We raden aan om op dezelfde trap te oefenen als waar een evacuatie nodig zou kunnen zijn. 
 
Algemeen: 
• Het hoofddoel van de training is niet om een hoge snelheid te behalen, maar om de juiste 

techniek te leren. 
 
Hoezen voor training 
• Vanwege de grote krachten op het materiaal tijdens de evacuatie, moeten de naden en 

handgrepen altijd worden gecontroleerd aan het einde van de training. We raden aan dat 
het materiaal voor de training wordt gemarkeerd met "Trainingsmateriaal" en alleen voor dit 
doel wordt gebruikt. 

 
Uitleg 
• Als de klittenbandstroken niet worden gebruikt, bestaat het risico dat de patiënt van het 

matras af schuift/rolt. 
 

• Bij trekken aan het voeteneinde hoeft er minder kracht te worden gezet, waardoor een 
snellere en veiliger evacuatie mogelijk is. 

 

• Het van de trap trekken is het moeilijkste gedeelte van de evacuatie en moet extra 
voorzichtig worden geoefend. 

 

• De armen van de patiënt moeten binnen de klittenbandstroken zijn. Op die manier is er 
minder risico dat de gebruiker iets vastpakt uit angst.  

 
 
 
 
 
 
 

OPMERKING: 
Szélesebb matracok használatakor ügyeljen arra, hogy a kiürítési útvonalak szabadon 
hozzáférhetőek (gondoljon az ajtók méretére stb.). A felelős személyzet feladata 
meggyőződni afelől, hogy a kiürítést biztonságosan el lehet végezni. Az Evac huzat 
megfelelő működéséhez fontos rendszeresen ellenőrizni a matrac állapotát. Ellenőrizze, 
hogy lát-e olyan károsodást, amely gondot okozhat vészhelyzeti mozgatáskor. 
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1.4 Overige informatie 
 

Actieplan Decubitus 
Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om een goed geplande en goed gestructureerde 
werkomgeving te gebruiken. In onze richtlijn "Actieplan" vindt u voorbeelden die u in de 
praktijk kunt toepassen wanneer u onze producten gebruikt. 

 

Matrasgids 
Deze praktische gids biedt u als zorgverlener hulp bij het kiezen van het juiste matras uit het 
assortiment van Care of Sweden. CuroCell® AREA Zone is een matras in functiegroep B. Deze 
informatie kunt u vinden op onze website www.careofsweden.com of u kunt een kopie 
bestellen bij onze Klantenservice door uw gegevens te sturen naar info@careofsweden.se. 
 
 

2. Beschrijving van het product 
 
Vanwege zijn unieke constructie waarin schuim en lucht worden gecombineerd, biedt dit 
matras een hoog gebruikerscomfort en een oplossing voor drukpuntverlaging zonder dat er 
een externe pomp of elektriciteit nodig zijn. Het systeem maakt gebruikt van het gewicht en 
de bewegingen van de patiënt voor het verdelen van het interne luchtreservoir over de cellen, 
om altijd een lage oppervlaktedruk te behouden.  
 

CuroCell® AREA Zone is verkrijgbaar in drie verschillende modellen, allemaal van hoogwaardige 
materialen voor een goede werking en duurzaamheid. Schuimdeel in twee lagen. Zonesysteem 
in het bovenste gedeelte.  
 

Alle matrassen hebben een schuin hielgedeelte ter bescherming van de hielen. 
 

De beschikbare maten zijn: (breedte, lengte en hoogte) 80/85/90/105/120 x 200/210 x 18 cm. 
Neem voor andere maten contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer. 
 
2.1 Beschrijving van de hoezen 
 

CuroCell® AREA Zone wordt geleverd met de hygiënische hoes Steel/Duro. De hoes is 
eenvoudig te gebruiken en te onderhouden en voldoet aan strenge eisen van reiniging en 
hygiëne. De hoes is dampdoorlatend, wat het gevaar voor huidverweking vermindert. Een 
binnenhoes beschermt het schuim en de cellen. 
 

Cover Steel/Duro is een hoes uit twee delen met gelaste naden en een beschermde rits. De 
hoes heeft functionele handgrepen voor het transport van het matras. Kleur blauw. 
 

Er wordt ook een binnenhoes bij geleverd. 
 

Steel/Evac-hoes 
Hoes met gelaste naden en een beschermde ritssluiting aan alle zijden, deelbaar (boven- en 
onderkant). Functionele handgrepen aan vier zijden voor het transport van het matras. Kleur: 
blauw/zwart. 
 

Stone/Duro-hoes 
Crib 5 hoes met gelaste naden en een beschermde ritssluiting aan alle zijden, deelbaar (boven- 
en onderkant). Kleur: grijs/blauw. 
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Stone/Evac-hoes 
Crib 5 hoes met gelaste naden en een beschermde ritssluiting aan alle zijden, deelbaar (boven- 
en onderkant). Functionele handgrepen aan vier zijden voor het transport van het matras. 
Kleur: grijs/zwart. 
 
2.2 Beschrijving van het matras 
 

CuroCell® AREA Zone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Etiket “Hoofdeinde” 2 Schuimkern 3 Buizensysteem 4 Luchtcellen 5 Bovenste deel van schuim 

  

1 

2 

3 

5 

4 
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3. Gebruiksinstructies 
 
3.1 Het matras uitpakken 
 

Het matras is verpakt in een doos. 
 

1. Controleer eerst of de verpakking niet is beschadigd. Gebruik bij het openen van de doos en 
ander beschermingsmateriaal geen mes omdat dit het matras en de hoes kan beschadigen. 
 

2. Leg het matras op de bedbodem en leg de hoes indien nodig goed. 
 

3. Na enkele minuten is het product klaar voor gebruik. 
 
3.2 Handcontrole 
 

De handcontrole wordt toegepast om te controleren of 
het matras goed werkt. Deze controle moet regelmatig 
worden uitgevoerd. 
 

Open de hoes en steek uw hand tussen de luchtcellen 
onder het bekkengebied van de gebruiker; houd uw 
hand verticaal. Er moet 2-3 vingers ruimte zijn tussen 
de onderkant van het matras en de patiënt. Als dat niet 
zo is, controleert u de cellen en de buizen. 
 

Als het probleem dan nog niet is opgelost, neemt u 
contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer. 
 
 

4. Reinigen en in goede staat herstellen 
 
Het is belangrijk de onderstaande instructies op te volgen voordat u het product gaat 
gebruiken voor een andere gebruiker. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de hygiëne of de 
leverancier voor hulp en instructies als u twijfels heeft. 
 
 
 
 
 
 
4.1 Hoezen 
 

MATRASHOES 
 

Hoezen kunnen worden afgenomen met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor 
geschikt is zoals: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende 
oplossingen of chloor max. 1%. Uitwerpselen en bloedvlekken moeten onmiddellijk 

worden verwijderd met koud water. Volg nauwgezet de plaatselijke instructies en de 
gebruiksaanwijzing voor het reinigingsmiddel.  
  

OPMERKING: 
Controleer de hygiënische hoes steeds wanneer het product wordt gereinigd. Als de hoes 
is beschadigd, moet hij worden vervangen of gerepareerd. 
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Hoezen met meerdere lagen moeten worden gescheiden voordat u ze wast. Wassen met 
gelijke kleuren. 

 

Schoonmaakmiddelen op chloor- en fenolbasis kunnen het PU-oppervlak aantasten; 
gebruik deze niet. Als u chloor gebruikt, raden we een mengsel van max. 1 % aan. 
 

BINNENHOES  
  
 
Maak het betreffende oppervlak schoon met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt 
is zoals: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70 %, oxiderende oplossingen of chloor 
max. 1%. 
 
4.2 Schuimkern 
 

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

 

Druk het water er goed uit. Laat de schuimkern drogen in een warme, geventileerde ruimte, 
zonder direct zonlicht. De schuimkern moet helemaal droog zijn voordat u deze opnieuw 
gebruikt.  
 
4.3 Luchtcellen 
 

1. Verwijder de hoezen. Zie de instructies in hoofdstuk 4.1 voor het reinigen van de hoezen. 
 

2. Verwijder de luchtcellen voorzichtig uit de schuimkern. Verwijder de celhouder van de 
cellen. 

 

3. Leg de luchtcellen en de buizen op een schone ondergrond die kan worden gewassen. 
 

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

 

5. Plaats de cellen weer in de celhouder. Plaats de luchtcellen weer in de schuimkern. 
Controleer of alle buizen en aansluitingen goed vastzitten voordat u de hoes sluit. 

 

6. Neem de werkoppervlakken af met een desinfectiemiddel/reinigingsmiddel op alcoholbasis 
dat geschikt is voor dit doel.  
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5. Opslag 
 
Berg het matras op op een vlakke ondergrond of zorgvuldig opgerold/opgevouwen met de 
ritssluiting gesloten. Berg het matras altijd op bij kamertemperatuur in een droge ruimte. Zorg 
ervoor dat het matras zo wordt opgeborgen dat er niet tegenaan kan worden gestoten of 
geslagen en dat het niet kan worden beschadigd door andere voorwerpen. Stel het niet bloot 
aan direct zonlicht. Als het matras langer dan 3 maanden moet worden opgeslagen, raden we 
aan het op een vlakke ondergrond te leggen (niet opgevouwen of opgerold). 
 
 

6. Problemen oplossen 
 
 
 
De patiënt zakt door op het matras Open de hoezen en controleer de cellen en de buizen. 
 

 Controleer opnieuw met de handcontrole (zie 
 hoofdstuk 3.2). 
 

Als uw vragen niet zijn beantwoord door de bovenstaande informatie, neemt u contact op met 
Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer. 
 
 

7. Technische beschrijving 
 
7.1 Technische specificaties 
 

MATRAS SPECIFICATIE 
Model CuroCell® AREA Zone 
Afmetingen (BxLxH) 80/85/90/105/120 x 200/210 x 18 cm 
Gewicht 16 kg (90x200x18 cm) 

 

OPMERKING: De fabrikant behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op ieder 
gewenst moment te wijzigen. 
 
 
 
7.2 Etikettering 
 

Het matras is voorzien van een etiket met daarop productnaam, productiedatum, 
artikelnummer, afmeting, zorg- en wasinstructies, EAN-barcode en ruimte voor eigen 
etikettering. Op het product staat ook aangegeven welke zijde boven/onder en 
hoofdeinde/voeteneinde is. 
 
  

Probleem      Oplossing 
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7.3 Definitie van de symbolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type BF Klasse II-toestel (dubbel 
geïsoleerd) 

Temperatuurbereik 

Nat ophangen 

Niet geschikt voor 
trommeldrogen 
 
 
 
 

Niet chemisch reinigen 

Chloor 

Recycling Lees de gebruiksaanwijzing CE-markering conform 
MDD 93/42/EEC 

In de wasmachine op 95 °C 

Direct op de bedbodem 

Geschikt voor 
trommeldrogen 

Niet strijken 

Aanbevolen 
gebruikersgewicht 

Patiëntinformatie 
– categorie 

Afnemen 

Jaar-Maand-Dag 

Opvanging schuifkracht 

Artikelnr 

Functiegroep 

Niet wassen 

Fabrikant 

Geen huishoudelijk afval, volg 
instructies voor recycling 

Plaatsing van de voeten 

IP-klasse 
(Ingress Protection Rating) 

Hielfunctie Aanbevolen 
gebruikersgewicht bij 
gebruik van Evac-functie 

De gebruiker mag uitsluitend in de 
lengterichting op het matras liggen 

XXXX-XX-XX 
 



13 
 

8. Reserveonderdelen  
 
Hoes Steel/Duro en Stone/Duro CuroCell AREA Zone   
Afmetingen  Art. nr. Topdeel Steel Art.nr. Topdeel Stone Art.nr. Onderste deel Duro 
80x200 cm  CC-925511 CC-925581 CC-925011 
80x210 cm  CC-925512 CC-925582 CC-925012 
85x200 cm  CC-925513 CC-925583 CC-925013 
85x210 cm  CC-925514 CC-925584 CC-925014 
90x200 cm  CC-925515 CC-925585 CC-925015 
90x210 cm  CC-925516 CC-925586 CC-925016 
105x200 cm  CC-925517 CC-925587 CC-925018 
120x200 cm  CC-925519 CC-925589 CC-925019 
 

Art. nr.  Beschrijving Afmetingen 
CC-900050 Luchtcel AREA, 1 st. 63x15x12 cm 
 

Als er andere reserveonderdelen nodig zijn, neemt u contact op met Care of Sweden of met 
uw plaatselijke dealer voor verdere assistentie. 
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9. Opties en accessoires 
 
9.1 Opties 
 

Stevige tas voor transport en opslag 
Art. nr.  Beschrijving  Breedte 
58-900905 Stevige transporttas 105-120 cm 
58-900906 Stevige transporttas, extra hoog 80-90 cm 
58-900911 Stevige transporttas, extra hoog 105-120 cm 
 
9.2 Accessoires 
 

Hoes Steel/Evac en Stone/Evac CuroCell AREA Zone  
Afmetingen Topdeel Steel Topdeel Stone Onderste deel Evac Compleet Steel/Evac Compleet Stone/Evac 
80x200 cm CC-926110 - 461-080200 CC-925940 - 
80x210 cm CC-926111 - 461-080210 CC-925941 - 
85x200 cm CC-926112 CC-925586 461-085200 CC-925942 CC-925862 
85x210 cm CC-926113 - 461-085210 CC-925943 - 
90x200 cm CC-926114 CC-925587 461-090200 CC-925944 CC-925864 
90x210 cm CC-926115 - 461-090210 CC-925945 - 
105x200 cm CC-926116 CC-925588 461-105200 CC-925946 CC-925866 
105x200 cm CC-926117 - 461-105210 CC-925947 - 
120x200 cm CC-926118 CC-925589 461-120200 CC-925948 CC-925868 
120x200 cm CC-926119 - 461-120210 CC-925949 - 
 

Binnenhoes elastisch CuroCell AREA Zone 
Art.nr.  Afmetingen Art.nr.  Afmetingen   
CC-928211 80x200 cm  CC-928216 90x210 cm 
CC-928212 80x210 cm  CC-928217 105x200 cm 
CC-928213 85x200 cm  CC-928218 105x210 cm 
CC-928214 85x210 cm  CC-928219 120x200 cm 
CC-928215 90x200 cm  CC-928223 120x210 cm 
 
9.3 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. Neem contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer voor accessoires 
of meer informatie over onze producten. 
 
 

  



15 
 

10. Garantie 
 
10.1 Omvang 
 

Dit CuroCell® systeem heeft 5 jaar garantie op fabricagefouten. De garantie is niet van 
toepassing op normale slijtage of op schade die te wijten is aan nalatigheid of onjuiste 
behandeling/zorg. 
 
10.2 Service en reparaties 
 

Service en onderhoud moet 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 reserveonderdelen maakt de garantie ongeldig. 
 

Er moet een garantieclaim worden ingediend bij Care of Sweden voordat het product wordt 
geretourneerd.  
 

Neem contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer als u vragen heeft met 
betrekking tot de garantie en de service. 
 
10.3 Levensduur 
 

De verwachte levensduur van dit product bedraagt naar schatting 5 jaar. 
 
 

11. Overige informatie 
 
11.1 Demontage en recycling  
 

Een gebruikt CuroCell® moet naar een recyclingbedrijf worden gebracht als brandbaar afval.  
 

Neem voor meer informatie contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer. 
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         Gefabriceerd door 

 
 
 
Contact:  
 

Telefoon: + 46 771 106 600 
Fax: + 46 325 12840 
E-mail:  info@careofsweden.se 
Internet:  www.careofsweden.com 
 
Adres: 
 

Care of Sweden AB 
P.O. Box 146 
SE-514 23 Tranemo 
SWEDEN 
 
Bezoekadres: 
 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SWEDEN 
 
Goederenadres: 
 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SWEDEN 
 
Geleverd door 
 

Jacare 
Westhavendijk 13 
4463 AD Goes 
T: +31 (0)85 30 33 930 
E: info@jacare.nl 
www.jacare.nl 
 
 

Care of Sweden en CuroCell zijn handelsmerken van Care of Sweden AB 
© Care of Sweden AB, 2019 
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