
Koble deg på og av med
 nye CuroCell®



Trykksår er ikke bare et smertefullt problem for brukeren. Fem prosent av Europas årlige helse-
budsjett brukes til behandling av trykksår, et helseproblem som sluker mange hundre millioner 
kroner og mange arbeidstimer i helsesektoren. Forskning viser at hvis alle fylkeskommuner i 
Sverige investerer bare 32 millioner kroner i madrasser som forebygger trykksår, kan de spare 
opptil 1,44 milliarder kroner* på bare fem år.

Care of Sweden hjelper helsesektoren med å ta bedre vare på brukerne, blant annet ved å fore-
bygge trykksår. Hovedkontoret, forsknings- og utviklingsavdelingen og fabrikken ligger i Tranemo i 
Vest-Sverige, og produktene våre brukes ved mange institusjoner i Sverige og mange andre deler 
av verden. Vi tilbyr kvalitetsprodukter, kunnskap og opplæring innen ulike temaer, for eksempel 
trykksår og pleiesenger. Målet vårt er å samarbeide med helsesektoren for å utrydde trykksår.

Sammen for en verden uten trykksår

* Health economic report, Nordic Health Economics, 2017. 
 Kontakt din Care of Sweden-representant for å få tilgang til hele rapporten. 

TIDLIG RISIKOVURDERING FOREBYGGENDE ARBEID
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CuroCell® A4 er et nytt og helautomatisk madrass-system, som er utformet for å gi brukeren 
svært god komfort, samtidig som man sparer tid og ressurser i arbeidet for å forebygge trykksår 
opptil kategori 4.

Med en ny pulserende modus, som tilpasser seg etter brukerens individuelle behov og 
omstendigheter, samarbeider pumpen og madrassen helt automatisk. Dette er et helt nytt 
hjelpemiddel i kampen mot trykksår. 

Koble på – og koble av. Nye CuroCell® A4 gir brukeren bedre komfort, sikrer bedre helseøkonomi 
og gir helsepersonellet en enklere arbeidsdag.

Nye CuroCell® A4 gjør arbeidsdagen enklere
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Økt komfort for brukeren

Revolusjonerende for både 
brukeren og helsepersonell

Madrassene er utformet slik at brukeren for svært god komfort, for å gi minimal 
vevsforskyvning og for å sikre et godt mikroklima. Air Flow Control™ sikrer for 
eksempel at luften i madrassens celler gjenbrukes, slik at strømforbruk og støy 
reduseres, og slik at brukeren opplever en jevn temperatur.

• STILLE, UTEN VIBR ASJONER 

• REDUSERT VEVSFORSK Y VNING

• MILD PULSERING

Med ny teknologi og smarte innovasjoner øker vi komforten for 
brukeren, samtidig som systemet er enkelt og trygt å bruke.

Alle madrasser  
kan brukes med den 

samme pumpen.

4   



Enklere å bruke enn noensinne

En løsning som alle kan stole på

Den helt nye pumpen optimaliserer automatisk innstillingene for personen som bruker madrassen.  
Det kreves ingen manuelle innstillinger. I tillegg kan den samme pumpen brukes med alle 
madrassene i CuroCell® A4-serien. Det er ganske enkelt umulig å koble den til feil.

HLR-tilkoblingen beholder luften 
i madrassen under transport.

Nye CuroCell® A4 er trygg. Pumpen bruker lav spenning (12 V), noe som fører til at 
det ikke oppstår farlige situasjoner hvis strømledningen klemmes i sengen. Med HLR-
tilkoblingen kan madrassen tømmes for luft umiddelbart, slik at HLR kan påbegynnes.

• HEL AUTOMATISK PUMPE 

• PACK&GO ® TØMMER MADR ASSEN  

EFFEK TIV T FOR LUF T

• L AV SPENNING (12 V) 

•  FEILSIKKER HLR-TILKOBLING

• BRUKERVENNLIG GRENSESNITT 

• DESIGNET FOR Å OPPF YLLE  

STRENGE HYGIENEKR AV

• LUF TNIVÅET OPPRETTHOLDES VED STRØMBRUDD

• AUTOMATISK AL ARM VED TRYKKFALL

En ny teknologi som sørger for konstant temperatur, 
bedre brukerkomfort og lavere energiforbruk.

Air Flow Control™

Pack&Go ® forenkler tømmingen

Med Pack&Go®-funksjonen trenger du bare å 
trykke på en knapp for å tømme madrassen for luft. 
Personellet kan enkelt pakke ned madrassen, og 
de slipper å klemme ut luften manuelt fra brukte 
og skitne produkter.

Det kreves 
ingen manuelle 

innstillinger.

Air Flow  
Control™
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Et konvensjonelt vekslende program som gir god avlastning, men høyt terskeltrykk.

2. VEKSLENDE

Pulserende modus er et program med skånsomme luftpulser som øker komforten og 
sikrer jevn sirkulasjon i brukerens vev.

1 .  PULSERENDE

Nytt klinisk program: Pulserende modus

Nye CuroCell® A4 har et eksklusivt, nytt program – pulserende modus. Programmet er utformet 
for å sikre bedre behandling og mer behagelig belastning for brukeren. Forskning viser at 
pulserende modus er det optimale valget for å sikre jevn sirkulasjon i brukerens vev(1).  
Basert på kliniske forsøk har vi bestemt oss for å anbefale og utstyre CuroCell® A4 med 
pulserende modus som standardinnstilling. To andre kliniske programmer, vekslende og 
konstant lavt trykk (CLP), kan velges ved hjelp av en knapp på displayet.

NB! Bildene er kun ment som forklaring, og viser ikke klinisk behandling.

Referansemateriale
1)  Dr. Peter Worsley, dr. Luciana Bostan og professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological  

responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Upublisert manuskript. University of Southampton, 2018.

Nytt for 
CuroCell®
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«Fint, enkelt og intuitivt  
å betjene!»
Programinnstillingene er enklere enn mange av 
produktene jeg har brukt tidligere. Mange pumper 
er ganske kompliserte, men dette systemet virker 
fint, enkelt og intuitivt å betjene. Nå er det enkelt 
å se forskjellen mellom de ulike programmene. 
HLR-funksjonen har også blitt mye enklere. HLR-
merkingen er godt synlig, og ikke skjult i madrassen.  
Jeg synes at Pack&Go-funksjonen er en stor fordel.  
Det betyr at vi slipper å legge ut madrassen for å 
klemme ut luften.

Jesper Nilsson, sykepleier med ansvar for madrasser, Svenljunga i Sverige

Den nye HLR-tilkoblingen og transportfunksjonen er helt 
fantastisk. Det gir meg større trygghet, i motsetning til andre 

systemer der jeg havner på sengebunnen før jeg kommer 
fram til røntgenavdelingen. Systemet er også supert hvis 
det oppstår strømbrudd, siden lufttrykket opprettholdes i 
opptil åtte timer. Displayets plassering over pumpen gjør 

livet enklere for meg, siden jeg er delvis funksjonshemmet. 
Selv om systemet har avanserte og intelligente funksjoner, 

oppleves det som enkelt og fleksibelt.

Mikael Bynander, hjemmebruker

«Pumpen er så stillegående,  
at jeg ikke var sikker på  
om den var i gang!»
Pumpen oppleves som avansert, men den er likevel  
svært enkel å bruke. Displayet er enkelt å forstå og betjene. 
I tillegg er pumpen så stillegående, at jeg  
ikke var sikker på om den var i gang.

Petra Mellberg, sykepleier, Helsingborg kommune i Sverige

«Displayets plassering gjør livet enklere for 
meg som er delvis funksjonshemmet.»
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CuroCell® A4 er tilgjengelig i følgende modeller:

CuroCell® A4 OP10: 10 cm overmadrass, opptil 160 kg
CuroCell® A4 CX10: 10 cm overmadrass, opptil 200 kg
CuroCell® A4 CX16: 16 cm erstatningsmadrass, opptil 200 kg 
CuroCell® A4 CX20: 20 cm erstatningsmadrass, opptil 250 kg

CuroCell® A4 er også tilgjengelig som manuell 
modell, CuroCell® M4.

Alle madrasser 
kan brukes med 

den samme 
pumpen.
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