
KORKEAN RISKIN HOITAVAT PATJAT

CUROCELL® A4 CX20

Kansainvälisesti RedDot sekä iF DESING -palkittu. Tunnustus on myön-

netty muotoiluista ja tuotesuunnittelusta, missä on otettu huomioon 

laitteen toiminallisuus ja ominaisuudet.
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HALTIJA GROUP OY

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

TÄYSAUTOMAATTINEN ERITTÄIN MUKAVA JA 
MONIPUOLINEN PATJAJÄRJESTELMÄ

CuroCell® A4 CX20 -patja on yksinkertainen ja käyttäjälle erittäin 
miellyttävä patja. Patja soveltuu kaikille käyttäjille monipuolisten 
ominaisuuksiensa vuoksi, mukaan lukien painehaavaluokka 4. Pat-
jajärjestelmässä on kolme hoitotilaa: minimipaine (jatkuvasti ma-
tala paine), perinteinen vaihtuvapaineinen sekä pieniliikkeinen pul-
soiva, jossa patjan paine muuttuu lempeästi parantaen mukavuutta 
ja taaten tasaisen verenkierron kudoksiin. 

Patja vähentää tehokkaasti kudoksiin kohdistuvaa hankausta, ve-
nyttymistä ja kitkaa. Pumpussa on Air Flow control -ominaisuus, 
joka kierrättää ilman pumpun ja patjan välillä eikä uutta korvausil-
maa oteta huoneilmasta. Tällöin patjan lämpötila pysyy optimaa-
lisena ja tasaisena, mikä vaikuttaa suotuisasti paikalliseen mikroil-
mastoon. Tätä kautta voidaan pienentää painehaavojen syntymisen 
riskiä. 

Patjan joustava ja hengittävä hygieniapäällinen täyttää terveyden-
huollon vaatimukset laadun, hygienian ja turvallisuuden suhteen. 
Kaikki päälliset valmistetaan uudenaikaisista kierrätettävistä mate-
riaaleista. 

Lisävarusteena on saatavana kätevä kuljetuskassi.

Tuotetiedot CuroCell® A4 CX20

Käyttötarkoitus
Painohaavojen ehkäiseminen ja hoito, 

myös luokka 4

Kokovaihtoehdot
80/85/90/105/120 cm x 

200/210 cm

Korkeus 20 cm

Suositeltu käyttäjän paino 0-250 kg

Virtalähde 100-240 V / 50-60 Hz

Pumpun äänenvoimakkuus max. 17 dBA

Päällisen puhdistaminen

Pyyhkiminen puhdistus- tai desinfioin-

tiaineella (kloorinkestävä 1%). Konepesu 

max. 95°C, rumpukuivaus.

Takuu 2 vuotta

PUMPPU

• Yksilöllisesti mukautuva ja 
täysautomaattinen

• Helppokäyttöinen käyttöpa-
neeli

• Kolme tilaa: pulsoiva, vaihtu-
va ja minimipaine-tila

• Air Flow Control -ominaisuus
• Max-firm -kennojen kove-

tustoiminto
• Pack&Go -patjan tyhjennys 

napin painalluksella sil-
loin, kun patjan käyttötarve 
loppuu

• Kuljetustoiminto: estää patjaa 
tyhjentymästä potilassiirtojen 
aikana

• Erittäin hiljainen käyntiääni, 
värinätön

• Turvallinen, matala jännite 
12V

• Pehmeät kitkaripustimet 
erityisen pehmeillä kärjillä

PATJA

• Kennot kahdessa kerrok-
sessa

• Pehmeät ja hiljaiset kennot, 
jotka yksittäin vaihdettavissa

• Staattiset kennot pään alla
• Kantapääkevennys: kanta-

päiden alla on matalammat 
kennot, jolloin niihin kohdis-
tuva paine vähenee

• Hankausta estävä ja liukuva 
sisäpäällinen

• Päällinen: hengittävä ja 
neljään suuntaan joustava. 
Hyvin suojattu vetoketju

• CPR-toiminto päädyssä, 
jolloin letkut eivät jää laitojen 
väliin ja vaikeuta sängyn 
toimintaa

• PVC-vapaa

OMINAISUUDET


