
CuroCell Cirrus® 2.0

Vaihtuvapaineinen patja painehaavojen 
sekä kivun ehkäisyyn ja hoitoon



Tekniset tiedot

Tuote: Vaihtuvapaineinen patja, jossa pehmeä vaahtomuovipinta
Korkeus: 21 cm
Toiminta: Painehaavojen ehkäisy ja hoito mukaan lukien luokka 
4(1) Suositeltu käyttäjän paino: 0-180 kg (cat. 4) & 180-230 kg (cat. 
2) Paloturvallisuus: EN 597-1, -2
Virta: 230 V/50 Hz
Pumpun äänen taso: 27 dBA
Takuu: 2 vuotta
Päällisen puhdistus: Pyyhi puhdistus- tai desinfiointiaineella.
Konepesu max 95 °C, rumpukuivaus.

Ominaisuudet

• Suomenkielinen käyttöpaneeli
• Digitaalinen pumppu, jota on helppo käyttää
• Hiljainen, energiaa säästävä pumppu
• Ääni ja valo hälyttävät liian matalasta paineesta ja 

virtaviasta
• Staattinen toiminto ja istuma-asennon säätö
• CPR-toiminto, nopea tyhjennys
• Johdon pidike
• Kuljetustoiminto
• Patjan reunavahvikkeet helpottavat siirtymistä
• Kantapääkevennys
• Päällisen integroitu pelastusominaisuus
• Pehmeä ja joustava hygieniapäällinen, jossa on hitsatut 

saumat
• Kitkaa vähentävä sisäpäällinen 

Koot

80/85/90/105/120x200 cm and 80/85/90x210 cm.

Kysy erikoiskokoja myyjältäsi

Lisävarusteet

• Kestävä kuljetuskassi
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Lue aina käyttöohje ennen käyttöä.
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CuroCell Cirrus® 2.0 -patjaa käytetään painehaavojen 
ehkäisyyn ja hoitoon riskiluokissa 4 (0–180 kg) ja 2 (181–
230 kg)(1), sekä kivun hoidossa. Se soveltuu 
ihanteellisesti kaikkiin terveydenhuollon ympäristöihin. 
CuroCell Cirrus® 2.0 yhdistää ilman ja pehmeän 
vaahtopinnan ja tarjoaa korkean käyttömukavuuden 
sekä erinomaisen paineen jakautumisen(2). Patjan 
kahdeksan leveää ilmakennoa ovat piilossa 
vaahtoytimen suojassa, jolloin kennojen muoto ja niissä 
tapahtuva paineen vaihtuminen eivät venytä ihoa.

Patjan pinta on aina tasainen, lämmin ja sileä. 
Patjan ainutlaatuisen rakenteen ansiosta se 
soveltuu erityisen hyvin kivun hoitoon sekä 
leikkausten jälkeiseen varhaiseen mobilisaatioon.

Patjan ja inkopäällisen välissä on liukas 
sisäpäällinen, joka vähentää kitkaa ja hankausta 
sänkyä säädettäessä. Kantapäihin kohdistuvaa 
painetta vähennetään tehokkaasti patjassa 
olevalla kantapääkevennyksellä.
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Care of Sweden-patjoissa on joustava hygieniapäällinen, joka täyttää terveydenhuollon vaatimukset laadun, hygienian(3) ja 
turvallisuuden suhteen. Kaikki päälliset valmistetaan uudenaikaisista kierrätettävistä materiaaleista ja ne ovat 
hengittäviä(4), mikä vähentää maseraation riskiä.

Patjanvalitsin
- Ohjeet patjan valintaan: 

www.careofsweden.com/mattress-selector

Skannaa QR-koodi katsoaksesi esittelyvideon.

Skannaa QR-koodi katsoaksesi esittelyvideon.

Myynti, maahantuonti, huolto: 
HALTIJA Group Oy 

puh. +358 9 612 2250  
asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi




