
CuroCell UNO®

Uuden sukupolven ainutlaatuinen, 
täysautomaattinen vaihtuvapaineinen 

patjajärjestelmä



Tekniset tiedot

Patjan tyyppi: Vaihtuvapaineinen patjajärjestelmä

Korkeus: 20 cm

Toiminto: Painehaavojen ehkäisy ja hoito mukaan lukien luokka 4(1)

Suositeltu käyttäjän paino: 0-250 kg

Äänen taso, pumppu, max.: 20 dBA(2)

Takuu: 2 vuotta

Päällisen puhdistus: Pyyhi puhdistusaineella ja/tai desinfiointiaineella 

Konepesu 95 °C, rumpukuivaus

Pumpun ominaisuudet

• Automatisoitu pumppu, jonka toiminta mukautuu
yksilöllisesti käyttäjän mukaan

• Iso, suomenkielinen kosketusnäyttö, jossa intuitiivinen
käyttöjärjestelmä

• Kolme tilaa: vaihtuva, pulsoiva ja staattinen

• Pack&Go™-toiminto

• Hiljainen käyntiääni, ei värinää

• Akkutoiminto sähkökatkojen varalle

• Hälytys paineen vähenemiselle ja virtavialle

Patjan ominaisuudet

• Kennojen päällä oleva liukumateriaali vähentää kitkaa ja 
hankausta sänkyä säädettäessä

• Kenno kennossa ja turvapatja

• Kantapääkevennys

• Staattiset kennot pään alla

• CPR-toiminto, nopea tyhjennys

• Näppärä ratkaisu virtajohdolle

• PVC-vapaa

• Suunniteltu helppokäyttöiseksi

• Klooridesinfiointia kestävä (10 %) joustava päällinen, jossa 
hitsatut saumat

• Suojattu vetoketju 

Koot

80/90 x 200 x 20 cm

Erikoiskoot (kysy myyjältäsi) 85/105/120 x 200/210/220 x 20 cm 

Lisävarusteet

• Kestävä kuljetuskassi
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Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
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Patjan käyttäminen on suunniteltu vaivattomaksi ja 

yksinkertaiseksi. UNOssa on suuri, suomenkielinen 

kosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka neuvoo 

käyttäjää patjan käyttämisessä. Kokonaan automatisoitu 

pumppu tarjoaa automaattisen säädön ja tarjoaa ihanteellisen 

mukavuuden kullekin käyttäjälle yksilöllisellä tavalla.

CuroCell UNO®

CuroCell UNO® a käytetään painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja

hoitoon mukaanlukien luokka 4(1). UNO edustaa täysin uutta
ajattelua ja muotoilua, jotka yhdessä korkealuokkaisen teknisen 

asiantuntemuksen kanssa luovat pohjan  uuden sukupolven 

patjajärjestelmille. UNOssa on ominaisuuksia, joita missään 

patjajärjestelmissä ei ole aiemmin ollut.

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, Sweden
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com

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. 

Skannaa QR-koodi nähdäksesi esittelyvideon.

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