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Feiten

Eigenschappen pomp

Eigenschappen matras

Afmetingen

Neem contact op met uw distributeurwanneer u een andereafmeting
wenst

Optioneel

•Duurzame tas
•Lakenhouder

Referenties

Leesalt ijd de instructiesdoorvoordat u het product gaat gebruiken.

Careof Sweden enCuroCell zijn handelsmerkenvan Careof SwedenAB.
©Care of Sweden AB,2016.Alle rechtenvoorbehouden.Laatste update: 2019-01-24

CuroCell IQCX20®

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

Dematrassen van jacareworden geleverdmet een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aande van toepassing zijndenormen voorhygiëne (3),
kwaliteit en veiligheid.Allehoezen wordengemaakt vanmoderne, recyclebarematerialen enzijn dampdoorlatend(4),wat gevaarophuidverweking vermindert.

Scan deQR-codeomeen presentatievideo te bekijken.
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De CuroCell® IQ CX20 combineert eenvoud met
gebruikerscomfort en biedt effectieve hulp bĳ de
preventie en behandeling van decubitus/drukwonden
tot en met categorie 4(1), en niet-geclassificeerde
decubitus. Het is ontworpen voor eenvoudig gebruik
en biedt functies voor een uitstekend gebruikerscomfort,
vermindering van de schuifkrachten en verbetering van
het microklimaat.

De CuroCell® IQ CX20 identificeert de gebruiker en past
zich automatisch aan het individu aan. De pomp is vooraf
ingesteld op onze nieuw ontwikkelde pulserende stand, die
een hoog comfortniveau en effectieve drukverlichting biedt(6)7).

• Type:Matrasvervangingssysteemmetwisseldruk
•Hoogte: 20cm
•Aanbevolengewicht vandegebruiker: 0-250kg
•Aansluitspanning 100-240V/ 50-60Hz
•Geluidsniveau, pomp, max.:17dBA(2),35dBA(5)

•Garantie:2jaar
•PVC-vrij
•Wasbaar in demachine opmax. 95°C,
kan in dedroger
•Reinigenvandehoes:Afnemenmet schoonmaak-
middel en/ofdesinfecterendmiddel
•Chloorbestendige (1%)multistretch hoes
(hoesStonemet gelastenaden, 10%).

• Volautomatische pomp met individuele afstelling
• Gebruiksvriendelĳke interface
• Hoorbare en zichtbare meldingen
• Nieuw ontwikkelde pulserende stand
• Zorgmodus (max-stevig)
• Pack&Go® functie
• Stil en trillingsvrĳ
• Laagspanning (12 V voeding)
• Zachte ophanguiteinden
• Luchtstroomregeling; constante temperatuur,
meer gebruikerscomfort, lager energieverbruik

• Individueel vervangbare cellen met veiligheidsmatras
• Hielfunctie
• Multifunctionele binnenhoes
• Unieke CPR-functie met transportfunctie
• Slim kabelbeheer
• Ontworpen voor eenvoudige hantering en gebruik
• Goed beschermde rits

80/85/90/100/105/120 x200/210 x 20 cm

AirFlow
Control™




