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CUROCELL IQ CX15 -ANTIDECUBITUSPATJA

CuroCell® IQ CX15 -patja on erittäin helppokäyttöinen ja 
käyttäjälle erittäin miellyttävä käyttää. Patja ehkäisee ja hoitaa 
tehokkaasti jopa luokan 4 painehaavoja. CuroCell IQ -pat-
jat sopivat myös luokittelemattomille painehaavatapauksille 
(vaikeasti määriteltävä taso tai mahdollinen syvien kudoksien 
vaurio). CuroCell IQ on ennen kaikkea suunniteltu käytön yk-
sinkertaisuutta silmällä pitäen ja niin, että se on erittäin muka-
va käyttää ja vähentää kudoksiin kohdistuvaa leikkausrasitusta 
(shear force) sekä parantaa sängyn mikroilmastoa.

CuroCell® IQ tunnistaa käyttäjän ja mukautuu automaattisesti 
yksilöllisen käyttäjän mukaan. Patjajärjestelmä toimii uudel-
la pieniliikkeisellä pulsoivalla hoitotilalla, jossa patjan paine 
muuttuu lempeästi parantaen mukavuutta ja taaten tasaisen 
verenkierron kudoksiin. Pulsoivassa tilassa täysien ja tyhjien 
patjan kennojen välillä on vähemmän eroa, jolloin käyttäjän 
kokemus patjasta on turvallinen, erittäin mukava ja rauhoit-
tava. Pulsoivan tilan edut pintapaineen minimointiin on todis-
tettu kahdessa eri tutkimuksessa, jotka molemmat osoittavat 
sen olevan ylivoimainen perinteisiin vaihtuvapaineisiin tiloihin 
verrattuna.

Patjan kokonaiskorkeus toimintavalmiina on vain 15 cm, jol-
loin sitä voidaan vaivattomasti käyttää erilaisilla potilasryh-
millä. Patja vähentää tehokkaasti kudoksiin kohdistuvaa han-
kausta, venyttymistä ja kitkaa. Pumpussa on Air Flow control 
-ominaisuus, joka kierrättää ilman pumpun ja patjan välillä 
eikä uutta korvausilmaa oteta huoneilmasta. Tällöin patjan 
lämpötila pysyy optimaalisena ja tasaisena, mikä vaikuttaa 
suotuisasti paikalliseen mikroilmastoon. Tätä kautta voidaan 
pienentää painehaavojen syntymisen riskiä.

Patjan joustava ja hengittävä hygieniapäällinen täyttää terve-
ydenhuollon vaatimukset laadun, hygienian ja turvallisuuden 
suhteen. Kaikki päälliset valmistetaan uudenaikaisista kierrä-
tettävistä materiaaleista.

Lisävarusteena on saatavana kätevä kuljetuskassi.

OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT PUMPPU JA PÄÄLLINEN

Käyttöjännite 100-240 V / 50-60 Hz

Pumpun äänenvoimakkuus, max.  17 dBA

Takuu 2 vuotta

Päällisen puhdistus

• Pyyhi puhdistus- ja/tai desin-

fiontiaineella.

• Konepesu max 95 °C, rumpu-

kuivaus.

• Kloorin kestävä (10 %) moneen 

suuntaan joustava päällinen, 

jossa hitsatut saumat

Patja
• Pehmeät ja hiljaiset kennot 

kahdessa kerroksessa
• Kantapääkevennys: kanta-

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

• Hankausta estävä ja liukuva 
sisäpäällinen

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

• Kätevä ratkaisu johdoille 
Suunniteltu helposti käsiteltä-
väksi ja käytettäväksi

• Kuumasaumattu hengittävä 
hygieniapäällinen joustaa 
kaikkiin suuntiin

• PVC-vapaa

Pumppu
• Yksilöllisesti mukautuva ja 

täysautomaattinen
• Helppokäyttöinen käyttöpa-

neeli
• Uusi pulsoiva tila
• Max-firm -kennojen kovetus-

toiminto
• Pack&Go -patjan tyhjennys 

napin painalluksella, kun pat-
jan käyttötarve loppuu

• Kuljetustoiminto: estää patjaa 
tyhjentymästä potilassiirtojen 
aikana

• Erittäin hiljainen, värinätön
• Matala jännite (12V virtalähde)
• Ilmavirtauksen kontrolli: 

vakaa lämpötila, matalampi 
äänentaso, miellyttävämpi 
käyttäjälle, energiansäästö

• Pehmeät kitkaripustimet eri-
tyisen pehmeillä kärjillä

TUOTETIEDOT IQ CX15

Patjatyyppi Vaihtuvapaineinen patja

Korkeus 15 cm

Leveys x pituus 75/80/85/90/100/105/120 x 200/210 cm

Käyttäjän paino 0-200 kg

Kansainvälisesti RedDot sekä iF DESIGN -palkittu. Tunnustus on myönnet-
ty muotoiluista ja tuotesuunnittelusta, missä on otettu huomioon laitteen 
toiminnallisuus ja ominaisuudet


