
CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Fleksibel kombimadrass med meget god komfort



Fakta

Type: Statisk luftmadrass

Høyde: 16 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2(1)

Anbefalt brukervekt: 0–200 kg

Brann: EN 597-1, -2 

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjons-

middel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.

Funksjoner og egenskaper

• Enkel å håndtere og vedlikeholde

• Kan brukes som supportpumpe, noe som gjør at madrassystemet er

både stille og vibrasjonsfritt

• Ekstra mykt indre trekk

• Hælfunksjon

• Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp(3)

• Meget gode rengjøringsegenskaper

• Stillegående og energivennlig pumpe

• Unik merking

Størrelser

80/85/90/105/120x200/210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

Tilvalg

• Hygienetrekk med sveisede sømmer

• Kraftig transportveske

• Transportfunksjon

• Veske til pumpe
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CuroCell S.A.M. ® Switch CF16 brukes forebyggende og som 
hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 
2(1), samt ved smerteterapi. En statisk luftmadrass med meget 
gode egenskaper for komfort og trykkutjevning(2). Dette er en 
kombimadrass med integrert skumkjerne, og den er produsert 
i meget tilpasningsdyktig og slitesterkt materiale. Den medføl-
gende supportpumpen er enkel i bruk og veldig stillegående. 
Madrassen har innebygget hælfunksjon.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 har den ekstra fordelen at pum-
pen også kan brukes som en ren supportpumpe, noe som gjør 
at madrassystemet er både stille og vibrasjonsfritt. 

Den leveres med et elastisk og smidig hygienetrekk som slip-
per gjennom damp(3), noe som reduserer risikoen for hudma-
serasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som 
har meget grundig dokumentert hygienisk standard(4). Med det 
ekstra myke indre trekket reduseres det allerede lave trykket(5), 
og komforten øker ytterligere.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 produseres av moderne, 
resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, 
kvalitet og sikkerhet.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Madrassvelgeren
– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren


