
CuroCell® AREA Zone

Ainutlaatuinen, ilman pumppua 
toimiva ilma-/vaahtopatja 

painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon



Patjatyyppi: Painetta jakava ilma-/vaahtopatja

Korkeus: 18 cm

Käyttötarkoitus: Hoito ja ennaltaehkäisy mukaan lukien 

riskiluokka kolme (1) Suositeltu käyttäjän paino: 0-230 kg(2)

Paloturvallisuus: EN 597-1, -2 

Takuu: 5 vuotta

Päällisen puhdistaminen: Pyyhitään kostealla pyyhkeellä ja 

puhdistusaineella. Desinfiointi alkoholipohjaisella 

desinfiointiaineella. Konepesu max 95 °C, rumpukuivaus.

Ominaisuudet

• Patjan kerrosrakenne yhdistettynä liukkaaseen sisäpäälliseen 
vähentää kitkaa ja hankausta sänkyä säädettäessä

• Patjan pinnassa vyöhykeprofilointi

• Helppo käsitellä ja käyttää

• Itsesäätyvä ilman pumppua

• Kuljetuskahva

• Hygieniapäällisessä suljetut saumat

• Kantapääkevennys

• Ei tarvitse sähköä tai ulkopuolista pumppua

• Vahvistetut reunat

• Patjassa ja päällisessä painetut merkinnät helpottavat patjan 
tunnistamista 

Koot

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Mikäli tarvitset muita kokoja, ota yhteyttä myyjään.

Lisävarusteet

• Kuljetus-ja säilytyslaukku
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CuroCell® AREA Zonea käytetään painehaavojen 

ehkäisyyn ja hoitoon mukaanlukien riskiluokka 3(1). 

Suositeltu korkein käyttäjän paino on 230 kg(2). Patjan 

ainutlaatuisessa rakenteessa yhdistyvät ilman ja 

vaahdon parhaat ominaisuudet tavalla, joka jakaa 

paineen tasaisesti ja on käyttäjälle miellyttävä. Patja on 

itsesäätyvä ja siinä ei ole sähköllä toimivaa pumppua. 

Patja on tarkoitettu kaikkiin  terveydenhoidon 

käyttöympäristöihin ja sitä on helppo käsitellä. 

CuroCell® AREA Zone on kehitetty ehkäisemään 

painehaavojen syntyä. Patjassa on erinomaiset 

ominaisuudet liittyen paineeseen, kitkaan ja 

kosteuteen(2,3), jotka ovat kolme tärkeää ominaisuutta 

painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.

Patjan rakenteessa yhdistyvät ilma ja vaahto. Patja 

sisältää yhdeksän kennoa, jotka on jaettu alueisiin, jotka 

mukautuvat automaattisesti käyttäjän painon ja 

ruumiinrakenteen mukaan minimoiden pintapaineen.

Patja koostuu useasta kerroksesta, joista päällimmäinen 

on vyöhykeprofiloitu. Erikoisrakenne vähentää 

siirtymisten aiheuttamaa kitkaa. Kantapääkevennys 

vähentää kantapäihin kohdistuvaa painetta.

CuroCell® AREA Zonessa on erinomaiset 

paineenjakautumisominaisuudet. Silä on arvioitu olevan 

”Korkea paineen lievittämiskyky”(2). Tutkittaessa patjan 

paineenjakautumiskykyä (PAI) patjan päällä olijaan 

kohdistuvasta paineesta 100 % on raportoitu olevan 

vähemmän kuin 30 mmHg (kuorman ollessa 80 kg).

CuroCell® AREA Zone
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Care of Swedenin patjoissa on pestävä hygieniapäällinen, joka täyttää terveydenhuollon laatua, hygieniaa sekä turvallisuutta koskevat 

vaatimukset(4). Päällinen on valmistettu ajanmukaisista, kierrätettävistä materiaaleista ja on hengittävä(5), mikä vähentää maseraation riskiä.

Skannaa QR koodi nähdäksesi esittelyvideon (englanniksi)

Tekniset tiedot

Haltija Group Oy
09-612 2250 | asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi

Patjanvalitsin
- Ohjeet patjan valintaan: 
www.careofsweden.com/mattress-selector




