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CuroCell CIRRUS

Dynamisk trykaflastende helmadras til høj risiko
CuroCell CIRRUS er en innovativ og dynamisk helmadras
fremstillet af koldskum i høj kvalitet. Der er indlagt 8
enkelte luftceller i madrassen, som hver er 15 cm høje.
Madrassen er særligt velegnet til patienter med smerter og
anvendes forebyggende og behandlende ved sårkategori 1,
2, 3 og 4.
Optimal trykaflastning og komfort
Madrassens øverste lag er ekstra blødt og fjerner brugerens
følelse af at ligge på en dynamisk madras. Den giver optimal
trykaflastning og god komfort også i siddende stilling.
Trykket i madrassen indstilles efter brugerens vægt. Pumpen
kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 minutter
– som skiftevis øger og letter trykket.

Åndbart og strækbart betræk
PU-betrækket er strækbart i alle retninger og semipermeabelt, så huden kan ånde. Det fastgøres med lynlås
på alle 4 sider.
Pumpe med flere funktioner
Pumpen kan både indstilles til statisk funktion og siddefunktion. Hvis trykket er for lavt, går en alarm automatisk
i gang.
Autofirm-funktionen gør madrassen fast ved pleje og slår
automatisk fra efter 20 minutter.
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CuroCell CIRRUS
Egenskaber

Pumpe
• Terapi – dynamisk/statisk.
• Indvendig sensorteknologi.
• Lydsvag.
• 10 komfortniveauer.
• Valgfri cyklustid: 10, 15, 20 eller 25 min.
• Autofirm-funktion.
• Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald.
• Mulighed for at slå den lydhøre alarm til/fra.
• Serviceindikator.
• Panellås.
Elektricitet

AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklustid

10/15/20/25 min.

Dimensioner

H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

Pumpe vægt

2,2 kg

Rengøring

Pumpen desinficeres med gængse
rengørings- og desinfektionsmidler på
en opvredet klud.

Madras
• 20 cm høj dynamisk madras.
• Sammensat af koldskumsmadras med 8 indlagte celler.
• Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.
• Åndbart og brandhæmmende inkontinens PU-betræk,
2-vejs strækbart i alle retninger.a
Brugervægt

0-160 kg

Madrasvægt

17,5 kg

Sammensætning

Skummadras med 8 indbyggede
dynamiske celler

Materiale

Betræk: PU, gråt
Celler: PU, transparant
Bundstykke: PU, gråt

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand
og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

