
CuroCell S.A.M.® PRO
Allsidig og slitesterk overmadrass 
med meget god komfort



Fakta

Type: Statisk luftmadrass
Høyde: 10 cm
Funksjon: Forebygging og behandling opp til og med grad 3(1)

Anbefalt brukervekt: 0–250 kg
Garanti: 2 år
Rengjøre trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel og/eller 
desinfiseringsmiddel. Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i 
tørketrommel.

Funksjoner og egenskaper

• CPR-funksjon – rask tømming for luft
• Enkel å håndtere og vedlikeholde
• Elastiske stropper
• Stillegående og slitesterk pumpe
• Energieffektiv
• Statisk funksjon og funksjon for maksimal hardhet
• Komfortinnstilling via bryter, 0–250 kg
•  Mykt og elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp(4), med

sveisede skjøter
• Unik merking
• Veldig gode rengjøringsegenskaper

Størrelser

80/85/90/105/120 x 200/210 cm.
Kontakt din distributør hvis du trenger andre størrelser.

Ekstrautstyr

• Slitesterk veske for transport og oppbevaring
• Ekstra mykt innvendig trekk
• Transportfunksjon
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Overmadrassen CuroCell S.A.M.® PRO kan brukes som et effektivt 
hjelpemiddel ved forebygging og behandling av trykksår til og med 
grad 3(1). Den kan også brukes i forbindelse med smerteterapi. Ved 
hjelp av et innvendig trekk, som er tilgjengelig som ekstrautstyr, kan 
man få enda bedre komfort og enda bedre trykkreduksjon. 

Denne statiske luftmadrassen gir meget god komfort og effektiv 
distribusjon av trykk(2). Med den betydelig forbedrede maksimale 
vektkapasiteten på 250 kg vil denne overmadrassen oppfylle selv de 
mest krevende utfordringene ved tyngre pasienter.

CuroCell S.A.M.® PRO har en ny og kostnadseffektiv pumpe som har 
både HLR- og transportfunksjoner. Pumpen bestemmer automatisk 
når trykket skal endres istedenfor å kjøre kontinuerlig. Det har ført 
til at pumpen er stillegående, vibrasjonsfri, bruker lite strøm og har 
lang levetid.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 er også tilgjengelig. Dette er et 
erstatningssystem for eksisterende madrass, og den har integrert 
skumkjerne slik at den kan legges rett på sengebunnen.

CuroCell S.A.M.® PRO

Care of Swedens madrasser er utstyrt med fireveis hygienisk stretchtrekk for hygiene(3), kvalitet og sikkerhet. Alle trekk er produsert av 
moderne, resirkulerbare materialer og de slipper gjennom damp(4) for å redusere risikoen for hudbløtgjøring.

Madrassvelger
– Retningslinjer når du velger et produkt
Finn ut hvordan du velger riktig madrass ved å gå til:
www.careofsweden.no/madrassvelgeren

Skann QR-koden for å
 se presentasjonsfilmen.


