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ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 
Les hele bruksanvisningen før bruk 

 
  

 

ADVARSEL! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade: 
 

1.  Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne 
bruksanvisningen. Produktet kan ikke kombineres, monteres eller repareres med 
andre deler (f.eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler som ikke  er 
beskrevet i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden. 

 

2.  Pumpen må ikke brukes i våtrom eller der det er risiko for at den kommer i kontakt 
med vann eller annen væske. Ikke ta i en pumpe som har vært i berøring med 
vann/væske. Trekk støpselet ut av stikkontakten omgående, og send produktet til en 
autorisert servicetekniker for service. 

 

3.  Må ikke brukes i nærheten av eller i berøring med brannkilder/varme overflater som 
åpen ild, tente sigaretter eller varme lamper. Selv om produktet er branntestet, kan 
det bli skadet hvis det kommer i kontakt med varme. 
 

4.  Plasser og bruk produktet på en måte som hindrer at det kommer i klem eller blir 
skadd. NB: Vær spesielt oppmerksom på klemskader ved bruk av sengehester. 
 

5.  Bruk aldri produktet hvis pumpens kabel eller støpsel er defekt, pumpedekselet er 
skadd eller det ikke fungerer som det skal. Ta kontakt med servicetekniker for 
undersøkelse og reparasjon. 
 

6.  Kontroller jevnlig produktets funksjonalitet med hånden (se punkt 3.4). Kontroller 
også at komfortinnstillingen er korrekt som angitt i tabellen på pumpen. 
 

7.  Det er nødvendig med kontinuerlig overvåkning når produktet brukes til personer 
som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn. 
 

8.  Madrassen beskyttes av et hygienetrekk. Hvis det brukes flere hygienetrekk samtidig, 
kan det påvirke madrassens dampgjennomtrengelige egenskaper. 
 

9.  Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er 
dampgjennomtrengelig. For å unngå kvelningsrisiko må du påse at brukeren er 
plassert på riktig måte. 
 

10. Unngå at hygienetrekket skades av skarpe gjenstander. 
 

11. Hvis trekket har håndtak på langsidene, skal disse kun brukes til å løfte og flytte selve 
madrassen. All annen bruk skjer på egen risiko og omfattes ikke av produktgarantien. 

 

12.   For å redusere risikoen for at det oppstår skader på føttene, må du forvisse deg om 
at brukeren ikke kommer i kontakt med pumpeopphenget. 
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1. Innledning 
 
CuroCell S.A.M.® Switch er et reaktivt luftmadrass-system med konstant lavt trykk som kan 
brukes i en rekke pleiemiljøer, og som er svært funksjonell og kostnadseffektiv. 

 

      Les alltid bruksanvisningen før bruk. 
 
1.1 Generell informasjon  
 

Dette systemet er medisinsk utstyr med CE-merking i henhold til Europaparlaments- og 
rådsforordning (MDR) 2017/745 om medisinsk utstyr. 

Systemet har blitt helt eller delvis designet og kontrollert i samsvar med standardene i 
kapittel 8.2. Standarder. 

I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal 
produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter 
stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, 
umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden. 
 
1.2 Tiltenkt bruk 
 

Systemet består av en pumpe og en madrass, og brukes til forebygging og som hjelpemiddel 
ved behandling av trykksår/trykkskader (PU/PI).  

1.3 Indikasjoner 

For brukere med trykksår/trykkskader (PU/PI) opp til og med kategori 2 ¹. I tillegg til brukere 
med fare for å få PU/PI.  

1.4 Kontraindikasjoner 

Det er ingen kjente kontraindikasjoner. 

1.5 Bruksområder 

Systemene kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Det er tilgjengelig i tre modeller. CuroCell 
S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10 er overmadrasser, og legges på en 
undermadrass. CuroCell S.A.M.® Switch CF16 er en erstatningsmadrass som plasseres rett på 
sengebunnen. Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg. 
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(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. 
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily 
Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019 
 

1.6 Annen informasjon 
 

Handlingsplan for trykksår/trykkskader 
For best mulig resultat når produktet brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt 
tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene 
«Handlingsplan for trykksår». 

 

Madrassveiledning 
Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og foreskrivere når det velges en 
madrass fra Care of Sweden. CuroCell S.A.M® Switch er en madrass i funksjonsgruppe B. Du 
finner informasjon på hjemmesiden vår, www.careofsweden.com, og du kan også bestille 
informasjon fra kundeservice (se kontaktinformasjon på siste side). 
 

 

2. Produktbeskrivelse 
 
2.1 Pumpe 
 

1. Frontpanel 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 Slangetilkoblinger. 
 
 
 

NB! 
• Ved bruk sammen med posisjoneringsputer må bruksanvisningen for puten leses nøye 

for å sikre at brukeren posisjoneres korrekt. 
 

• Hvis du bruker dette produktet med et evakueringslaken, er det brukerens ansvar å 
påse at det er trygt å bruke til evakuering. 

 

• Vær forsiktig ved bruk av sengehester eller annen beskyttelse på sengen, slik at 
madrassen ikke kommer i klem eller blir skadd. 

 

• Madrassen må ikke løftes når en person ligger på den, eller brukes til noen annen form 
for transport bortsett fra eventuell evakuering ved bruk av evakueringslaken. 

 

• Denne madrassen er uegnet for bruk under røntgenundersøkelser på grunn av risikoen 
for uskarpe bilder eller artefakter som kan resultere i feildiagnostisering. 
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Bakside 
 

1. Sengekroker 
 

2. Hovedstrømbryter (side) 
Til å slå pumpen av/på.  
Grønn lampe lyser når pumpen går. 
 

3. Strømkabel 
 
 
 
 
2.2 Frontpanel 
 

Komfortinnstillinger  
Komfortinnstillingen justerer lufttrykket i madrassen. Når bryteren 
vris medurs, øker lufttilførselen og -trykket i madrassen. Når 
bryteren vris moturs, avtar lufttilførselen og -trykket i madrassen.  
 

Et passende lufttrykk ligger på mellom 1 og 8. Tabellen på pumpen 
gir veiledning, se 3.3. Komfortinnstillinger. 
 
2.3 Madrass 
 

1. Celler/luftblære     2. Slanger     3. Slangeholder     4. Tilkoblinger med tilbakeslagsventiler  
5. Luft-/tilkoblingsslanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Andre deler 
 

Hygienetrekk 
Innvendig trekk Soft (tilbehør CuroCell S.A.M.® Switch) 
Transport- og oppbevaringsveske (tilbehør) 
Integrert skumkjerne (bare CuroCell S.A.M.® Switch CF16) 
 
 

1        2          3           4 

       5 
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3. Installasjon og oppstart 
 
3.1 Installasjon 
 

Kontroller ved utpakking av madrassen at ingen deler er skadd. Ved skade må du kontakte 
Care of Sweden eller den lokale distributøren før du tar produktet i bruk. 
 

1a. Hvis madrassen er en overmadrass, legges den oppå en eksisterende madrass. Fest den om 
mulig ved å dra de elastiske båndene på bunnen over hjørnene på den underliggende 
madrassen.  
 

eller 
 

1b. Hvis madrassen er en erstatningsmadrass og har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® 
Switch CF16), legger du madrassen direkte på sengebunnen. Bruk stroppene på trekket til å 
feste madrassen til sengebunnen.   
 
2. Koble tilkoblingsslangene til madrassen. Disse skal kobles til ved 
madrassens fotende av, og du finner dem ved å åpne 
hygienetrekket. Når de er koblet til, trekker du igjen glidelåsen. 
 

3. Heng pumpen ved sengens fotende, eller sett den på et flatt og 
stabilt underlag. Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den, 
kjøre over den med sengehjul eller slik at den ikke kommer i klem 
når du hever eller senker sengen. 
 

 

4. Koble madrassens luftslanger til siden av pumpen. 
 

5. Forviss deg om at strømbryteren står på "0" (av). 
Sett støpselet i en godkjent stikkontakt (220 V). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! Re opp sengen med laken for å øke brukerkomforten. 
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3.2 Oppstart og innstillinger 
 
            NB! Les alltid bruksanvisningen før bruk. 
 
1. Start pumpen ved å trykke på "1" (på), på siden av pumpen. Den grønne lampen lyser. 
 

2. Pumpen begynner å fylle madrassen med luft.  
 

3. Det tar 15–20 minutter. 
 

4. Egnet lufttrykk stilles inn ved hjelp av komforthjulet (1–8). Retningslinjer i henhold til 
brukervekt er oppgitt i tabellen på pumpen. Trykket må justeres mens brukeren ligger 
på sengen. 

 

5. Kontroller det innstilte trykket med håndkontrollen, og juster ved behov. 
 

6. Når trykket er stilt inn etter ønske, er det to alternativer: 
a) Koble luft-/tilkoblingsslangene fra madrassen, og slå av pumpen. Madrassen er utstyrt 
med tilbakeslagsventiler, slik at luften ikke slipper ut av madrassen, og det innstilte trykket 
forblir stabilt. 
b) Hold pumpen tilkoblet og i gang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Komfortinnstillinger 
 

Lufttrykket i madrassen kan justeres etter brukerens ønske om 
komfort. Rådfør deg alltid med den som har foreskrevet bruken 
eller annet behørig personell om riktig innstilling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! 
• Madrassen og pumpen skal kontrolleres med jevne mellomrom. Kontroller madrassen 

ved hjelp av håndkontrollen (se punkt 3.4). Ved behov kobles pumpen til igjen, og 
trykket justeres ved hjelp av pumpen.  

 

• Hvis pumpen ikke er koblet til madrassen hele tiden, anbefaler vi at pumpen kobles til 
en gang i uken, og at trinn 6a og 6b i punkt 3.2 gjentas. 

NB! 
• Når sengens hodeende heves, skal trykket økes med ett (1) steg. 
 

• For brukere med amputasjon, der bare en del av madrassen er belastet, skal trykket 
økes (med 1–2 steg). 

 

• Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg. 
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3.4 Håndkontroll (funksjonskontroll) 
 

Håndkontroll utføres for å kontrollere at madrassen er korrekt 
oppblåst. Dette skal gjøres regelmessig, én gang per skift, og 
ved posisjonsendringer eller ved endring av 
komfortinnstillingen. 
 

Åpne trekket. Stikk en flat hånd inn under luftcellene under 
pasientens seteparti og kjenn etter at brukeren ikke ligger rett 
på den underliggende madrassen. Vi anbefaler 1-2 fingres 
margin.  
 

Hvis du kjenner at vakten av pasienten hviler mot hånden din, må du øke komfortinnstillingen 
til neste øvre steg. Vent i 10 minutter, og utfør en ny håndsjekk.  
 
3.5 HLR 
 

I nødstilfeller der HLR (hjerte-lunge-redning) er nødvendig, tømmes 
madrassen ved å koble luftslangene til madrassen uten at slangene er 
koblet til pumpen. Utfør samme prosedyre etter bruk. 
 
3.6 Lavt trykk 
 

Ved unormalt lavt lufttrykk, se kapittel 7 for feilsøking. 
 
 
 
 

  

ADVARSEL! 
Hvis lufttrykket holder seg lavt, må du se etter skader på madrassen og slangene. Reparer 
ved behov, eller ta kontakt med distributøren. 
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4. Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering 
 
Produktet kan brukes på nytt. Ved gjenbruk er det viktig å følge instruksjonene for 
rengjøring og rekondisjonering. Før produktet brukes av en ny bruker, anbefales det å 
rengjøre madrassen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Kontakt din hygieneansvarlig 
eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker. 

Rengjøring og rekondisjonering må gjennomføres ved behov. 
 
4.1 Rengjøring 
 

PUMPE 
 

Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet: 
f.eks. alkohol med eller uten tensider, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %, eller 
hydrogenperoksid maks. 1,5 %. 

 
Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker pumpen. 
  
MADRASSTREKK 
 

Du kan tørke av trekkene med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: 
alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 
% (maks. 10 % for trekk Stone) eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %. 

 
Ekskrementer og blodflekker må fjernes så raskt som mulig. Bruk kaldt vann. Følg lokale 
anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger. 
  
 
 
 

Trekk som består av flere lag, skal separeres før vask. Delene må vaskes sammen med 
liknende farger. 
 
 

Klor og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør 
unngås. Hvis det brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 % (maks. 10 % for 
trekk Stone). 

 
INNVENDIG TREKK  
  
 
 

Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med 
eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % eller 
hydrogenperoksid maks. 1,5 %.  
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4.2 Rekondisjonering 
 

PUMPE 
 

Se anvisninger under 4.1. 
 

MADRASS 
 

1. Koble slangetilkoblingen fra pumpen, og tøm madrassen for luft. 

2. Fjern trekkene. Du finner mer informasjon om rengjøring av trekkene i punkt 4.1. 

3. Flytt madrassen til et rent og egnet vaskeområde. 

4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-modulen med en mild rengjøringsløsning til dette 
formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende 
løsninger, klor maks. 1 % eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %. La det tørke. 

5. Tørk av arbeidsflatene med egnet rengjøringsmiddel og/eller desinfiseringsmiddel. 

6. Sett sammen madrassen. Hvis celler har løsnet fra slangene av en eller annen grunn, 
må de settes tilbake i henhold til tegningen i punkt 2.3. 

 
 
SKUMKJERNE  
 

Rengjør det berørte området med et mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel) og 
vann eller med et spritbasert desinfeksjonsmiddel som er beregnet til dette formålet. 
Press vannet forsiktig ut.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! 
Kontroller hygienetrekket, cellene og slangene hver gang produktet rengjøres. Hvis det er 
skadet, må det skiftes eller repareres. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og 
strømkabelen ved rengjøring. Skadde deler må skiftes ut eller repareres. 
 

Ikke vri opp eller rull sammen skumkjernen for å få ut vannet. La den tørke på et varmt 
sted med god ventilasjon (unngå direkte sollys). Skumkjernen må være helt tørr før den 
brukes på nytt. 
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5. Oppbevaring  
 
Vi anbefaler å oppbevare madrassen og pumpen i produktvesken (tilbehør). Plasser pumpen 
slik at den er beskyttet av madrassen. Nedpakket produkt må håndteres varsomt. Ikke legg 
tunge gjenstander på det. Pumpen må oppbevares tørt, innendørs og ikke i direkte sollys. 
 

6. Vedlikehold 
 
1. Kontroller at strømkabelen og støpselet er uten skader og riper. 
 

2. Kontroller at madrasstrekket er uskadd og at trekket og cellene er riktig satt sammen. 
 

3. Kontroller at det kommer luft fra utløpene på siden av pumpen. 
 

4. Kontroller at slanger og koblinger ikke er skadd eller i klem.  
 

Hvis du trenger andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale 
distributøren. 
 
 

7. Feilsøking 
 
 
 
Pumpen starter ikke.  Kontroller at strømkabelen er koblet til en stikkontakt. 
 

 Kontroller at alle sikringer er OK. 
 
Brukeren ligger rett Trykket kan være stilt inn feil. Juster det i henhold til  
på sengen. vakttabellen, og vent noen minutter. Kontroller på nytt ved 

hjelp av håndkontrollen", se kapittel 3.4. 
 NB! Pumpen må kobles til først. 
 
Madrassen ligger ikke stille.  Kontroller at madrassen er festet til undermadrassen med de  
 elastiske båndene. Eller hvis madrassen har en integrert  

skumkjerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), fester du den til 
sengebunnen med stroppene på trekket. 

 
Pumpen støyer,  Kontroller pumpens opphenging på sengen. Fjern pumpen  
eller vibrerer. og lytt etter om dette gjør en forskjell. Kan løses ved å  

plassere pumpen på et flatt, stødig underlag eller ved å legge 
et håndkle mellom pumpen og sengen.  

 

Hvis du ikke fant svar på spørsmålene dine her, kan du kontakte Care of Sweden eller den 
lokale distributøren. 
 
 

  

Problem Løsning 
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8. Teknisk beskrivelse 
 
8.1 Tekniske spesifikasjoner 
 

PUMPE  SPESIFIKASJONER 
Modell  CuroCell S.A.M.® 
Spenning  220 V-240 V, 50 Hz 
Strømforbruk  0,05 A 
Sikringstype  T1A/250 V 
Dimensjoner (LxBxH)  25 x 12,5 x 8,5 cm 
Vekt  1,4 kg 
Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 °C – 40 °C 
  Oppbevaring: -15 °C – 50 °C 
  Transport: -15 °C – 70 °C 
 Fuktighet Drift: 10 % – 90 % ikke-kondenserende 
  Oppbevaring: 10 % – 90 % ikke-kondenserende 
 Atmosfærisk trykk 700 hPa–1013,25 hPa 
Klassifisering  Klasse II, Type BF, IP21 
MADRASS  SPESIFIKASJONER 
Modell  CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 

/ CuroCell S.A.M.® Switch CF16 
Dimensjoner (B x L x H)  80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm 
Vekt  2,7 kg 
 

NB! Care of Sweden forbeholder seg retten til å modifisere produktspesifikasjonene uten 
ytterligere forvarsel. 
 
 
 
 
 
 
8.2 Standarder 
Systemet er testet og godkjent i samsvar med følgende europeiske standarder, og gjeldende 
krav er oppfylt. 
  
ICE 60601-1    EN ISO 10993        ISO 3746  
IEC 60601-1-1-2    EN 12182     ISO 11201  
IEC 60601-1-1-11  EN 597-1  
ICE 60601-1-6      EN 597-2  
ICE 62304       EN ISO 14971  
 
8.3 Merking 
 

Madrassen er merket med produktnavn, produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse, 
vedlikeholds- og vaskeinstruksjoner, EAN-strekkode samt plass til egen merking. Det er også 
merket hvilken side som er opp/ned og hva som er hode-/fotende. 
  

ADVARSEL!  
Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene nøye for å forebygge personskader så vel som 
skader på produktet eller annet utstyr. 
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8.4 Forklaring av symboler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Type BF Klasse II-utstyr 
(dobbeltisolert) 

Madrassen skal bare brukes 
med brukeren liggende i 
lengderetningen 

Temperaturområde 

Drypptørkes Ikke 
trommeltørking 

 

 

 

 

Skal ikke renses 

Klor 

Gjenvinning Les bruksanvisningen 

Maskinvaskes ved 70 °C 

CE-merket i henhold til 
Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/745 om 
medisinsk utstyr 

Maskinvaskes ved 95 °C 

Rett på sengebunn 

Trommeltørking 

Oppå 
eksisterende 
madrass 

Kan ikke strykes 

Anbefalt brukervekt Brukerinformasjon 
– kategori 
 
 
 

Avtørking 

År-Måned-Dag 

Motvirk skjærkraft 

Art.nr. 

XXXX-XX-XX 

 

Funksjonsgruppe 

Må ikke vaskes 

Produsent 

Må ikke kastes i  
restavfallet. Følg anvisningene 
for gjenvinning. 
 

Fotplassering 

IP-klasse 
(kapslingsgrad) 

Hælfunksjon 

Distribuert av UDI  

Medisinsk utstyr  
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9. Reservedeler  
 
Trekk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10 
 Trekk Steel, blått Trekk Stone, grått 
Størrelse   Art. Nei  Art. Nei 
80 x 200 cm   294-080200 290-080200 
80 x 210 cm   294-080210 290-080210 
85 x 200 cm   294-085200 290-085200 
85 x 210 cm   294-085210 290-085210 
90 x 200 cm   294-090200 290-090200 
90 x 210 cm   294-090210 290-090210 
105 x 200 cm   294-105200 290-105200 
105 x 210 cm   294-105210 290-105210 
120 x 200 cm   294-120200 290-120200 
120 x 210 cm   294-120210 290-120210 
 

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 
 Øvre del Olivia Øvre del Stone Nedre del CuroCell  
Størrelse Art. Nei Art. Nei Art. Nei  
80 x 200 cm  431-080200 452-080200 CC-905610  
80 x 210 cm  431-080210 452-080210 CC-905611  
85 x 200 cm  431-085200 452-085200 CC-905612  
85 x 210 cm  431-085210 452-085210 CC-905613  
90 x 200 cm  431-090200 452-090200 CC-905614  
90 x 210 cm  431-090210 452-090210 CC-905615  
105 x 200 cm  431-105200 452-105200 CC-905616  
105 x 210 cm  431-105210 452-105210 CC-905617  
120 x 200 cm  431-120200 452-120200 CC-905618  
120 x 210 cm  431-120210 452-120210 CC-905620  
 

Luftceller inkl. slangesett, tilbakeslagsventil med hurtigkobling 
Art.nr. Størrelse  
CC-250510 80 x 200 x 10 cm 
CC-250511 80 x 210 x 10 cm 
CC-250513 85 x 200 x 10 cm 
CC-250514 85 x 210 x 10 cm 
CC-250516 90 x 200 x 10 cm 
CC-250517 90 x 210 x 10 cm 
CC-250518 105 x 200 x 10 cm 
CC-250519 120 x 200 x 10 cm  
 

Art.nr. Beskrivelse 
CC-250101-E3 CuroCell S.A.M.®, pumpe uten hurtigkobling 
CC-908068 Slangesett inkl. hurtigkobling 
 

Hvis du trenger andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale 
distributøren. 
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10. Tilleggsutstyr og tilbehør 
 
10.1 Tilleggsutstyr 
 

Innvendig trekk Soft 
Øker komforten ytterligere, kan også brukes for svært følsomme brukere. Dette er inkludert 
for CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16. Legg luftcellene inn i 
trekket med den myke skumsiden opp. 
 

Solid transportveske 
Transport- og oppbevaringsveske. 
 

Trekk 
Med sveisede sømmer. 
 
10.2 Tilbehør 
 

Trekk, CuroCell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF16 
CuroCell S.A.M.® Switch CF10 
Innvendig trekk Soft Innvendig trekk Soft med skumlomme 
Art. Nei Størrelse Art. Nei Størrelse 
CC-928040 80 x 200 cm CC-928060 80 x 200 cm 
CC-928041 80 x 210 cm CC-928061 80 x 210 cm 
CC-928043 85 x 200 cm CC-928063 85 x 200 cm 
CC-928044 85 x 210 cm CC-928064 85 x 210 cm 
CC-928046 90 x 200 cm CC-928066 90 x 200 cm 
CC-928047 90 x 210 cm CC-928067 90 x 210 cm 

CC-928048 105 x 200 cm CC-928068 105 x 200 cm 
CC-928050 105 x 210 cm CC-928070 105 x 210 cm 
CC-928049 120 x 200 cm CC-928069 120 x 200 cm 
CC-928051 120 x 210 cm CC-928071 120 x 210 cm 
 

Art.nr. Beskrivelse 
CC-9091 Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch 80–90 cm 
CC-9093  Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF10 80–105 cm  
 og CuroCell S.A.M.® Switch 105–120 cm 
CC-9094 Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® CF10 Switch 120 cm 
58-900909 Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF16 80–90 cm 
58-900905 Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M.® Switch CF16 105–120 cm 
 
 
10.3 Annet tilbehør 
 

For beste komfort anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden, ettersom disse produktene 
er tilpasset til å fungere godt sammen. Ta kontakt med Care of Sweden eller den lokale 
distributøren ved behov for tilbehør eller mer informasjon om produktene våre. 
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11. Garanti 
 
11.1 Omfang 
 

Dette CuroCell®-systemet omfattes av en to års garanti vedrørende produksjonsfeil. Garantien 
gjelder ikke normal slitasje eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig 
håndtering/stell. 
 
11.2 Service og reparasjon 
 

Madrassen CuroCell® er medisinsk utstyr i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, og den brukes som hjelpemiddel i forebygging og 
behandling av trykksår/trykkskader. Derfor anbefaler vi at produktet regelmessig gjennomgår 
service og kontroll for å opprettholde funksjonalitet og yteevne. En velholdt pumpe arbeider 
bedre og holder lenger, i likhet med annet teknisk utstyr. 
 

I produktets forventede levetid vil enkelte av pumpens deler bli slitt og få behov for service for 
å beholde funksjonalitet og ytelse. Service må utføres av sertifisert servicetekniker. Omfanget 
og intervallene for service avhenger av hvor ofte og hvordan produktet brukes. 
 

Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller en av våre autoriserte 
teknikere. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Care of Sweden. Bruk av reservedeler 
som ikke er godkjent, opphever garantien. 
 

Et garantikrav skal meldes til Care of Sweden før produktet returneres.  
 

Ta kontakt med Care of Sweden eller den lokale distributøren hvis du har spørsmål vedrørende 
garanti og service. 
 
11.3 Levetid  
 

Produktet har en anslått levetid på 5 år. 
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12. Annen informasjon 
 
12.1 Demontering og gjenvinning  
 

Bortsett fra enkelte deler i pumpen kan nesten alle materialer i CuroCell®-produkter 
energigjenvinnes i forbrenningsanlegg.  
 

Pumpe: 
En brukt CuroCell®-pumpe skal ikke demonteres. Den skal leveres til en gjenvinningsstasjon og 
kildesorteres som elektronikkavfall. 
 

Madrass: 
En brukt CuroCell®-madrass leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart avfall.  
 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale 
forhandleren. 
 
12.2 Returer og reklamasjoner  
 

Reklamasjoner rettes til distributøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til distributørens 
anvisninger, og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til speditøren. 
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13. Egne notater 
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Produsert av 

Kontakt:

Telefon: + 46 771 106 600 
Faks: + 46 325 128 40 
E-post:  export@careofsweden.se 
Internett: www.careofsweden.com

Adresse: 

Care of Sweden AB 
P.O. Box 146 
SE-514 23 Tranemo 
SVERIGE 

Besøksadresse: 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Lasteadresse: 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker for Care of Sweden AB 
© Care of Sweden AB, 2021


