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    DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ 
Před použitím si přečtěte celý návod. 

 

Varování! Chcete-li minimalizovat riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým  

proudem nebo tělesného zranění: 

1. Produkt smí být používán pouze k určenému účelu popsanému v tomto 
návodu k použití. Produkt nesmí být kombinován, sestavován nebo 
opravován s použitím jiných částí (např. kompresoru nebo matrace), 
příslušenství nebo náhradních dílů než těch, které jsou popsány v tomto 
návodu nebo v jiné dokumentaci od společnosti Care of Sweden. 

2. Nepoužívejte tento produkt ve vlhkých místnostech nebo tam, kde je riziko, 
že kompresor přijde do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Nikdy se 
nedotýkejte kompresoru, který přišel do styku s vodou/kapalinou. Ihned 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odešlete produkt autorizovanému 
servisnímu technikovi na servis. 

3. NEPOUŽÍVEJTE produkt v blízkosti zdrojů vznícení nebo horkých povrchů, 
např. ohně, zapálených cigaret nebo horkých lamp, a zabraňte kontaktu s 
nimi. Přestože produkt byl testován na požární odolnost, mohl by být při 
kontaktu se zdroji vznícení poškozen. 

4. Produkt umístěte a používejte takovým způsobem, aby nemohl být 
zachycen nebo poškozen. UPOZORNĚNÍ: Zvláště dávejte pozor na 
možnost poškození při zachycení při používání zábradlí lůžka. 

5. Nikdy produkt nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka 
kompresoru, je-li poškozen kryt kompresoru nebo kompresor nefunguje 
správně. Obraťte se na autorizovaný servis, aby kompresor zkontroloval a 
opravil. 

6. Pravidelně kontrolujte funkčnost produktu ruční kontrolou (viz oddíl 4.4). 
Rovněž kontrolujte komfortní nastavení dle tabulky u pumpy. 

7. Neustálý dohled je nutný, je-li produkt používán pro osoby, které potřebují zvláštní 
dohled, například děti. 

8. Matrace jsou chráněny hygienickou pokrývkou; snažte se vyhnout současnému 
použití většího počtu hygienických pokrývek na této matraci. Existuje riziko, že 
prostupnost výparů může být narušena. 

9. Hygienická pokrývka neumožňuje pronikání kapalin nebo vzduchu, ale propouští 
výpary. Pacient musí být v takové poloze, aby nehrozilo nebezpečí udušení. 

10. Zabraňte poškození hygienického potahu ostrými předměty či objekty. 

11. Pokud je potah dodáván s madly na dlouhých stranách, tato madla mohou být 
používána pouze pro zvedání a přenášení samotné matrace. Všechna jiná použití 
jsou na vaši vlastní zodpovědnost a nevztahuje se na ně záruka na produkt 
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1. Úvod 

Vzduchové matrace CuroCell® fungují podle principu střídavého tlaku, dlouhodobě 
používané osvědčené techniky. Ke střídavému tlaku dochází, když se pravidelně střídá tlak 
mezi buňkami matrace a replikuje tak pohyb těla. Variabilní tlakové cykly jsou nastaveny 
tam, kde je malý nebo žádný tlak. To je optimální pro zotavení pokožky, nebo aby nedošlo k 
poškození pokožky. 

  Před použitím si vždy přečtěte návod k použití. 

1.1 Obecné informace 

Tento systém je zdravotnický prostředek a je označen značkou CE v souladu se 
směrnicí MDD 93/42/EEC. Podle zákonných předpisů pro zdravotnické prostředky je 
výrobce povinen nahlásit všechny nehody nebo události týkající se těchto produktů. 
Budeme velice vděční za všechny údaje o nehodách a událostech týkajících se našich 
výrobků a za jejich okamžité nahlášení společnosti Care of Sweden. Systém byl 
testován a schválen dle následujících norem: IEC 600601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN 
ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126. 

 
1.1 Určené použití 

CuroCell® Nova CX je výměnná matrace s odlehčovacím systémem se střídavým 
tlakem. Matraci lze použít ve všech typech prostředí s poskytováním péče k prevenci 
proleženin, jakož i léčbě proleženin až do kategorie 2(1). Produkt je k dispozici ve dvou 
verzích. CuroCell® Nova CX13 se pokládá na klasickou matraci (není to náhrada 
matrace). CuroCell® Nova CX19 je výměnná matrace a pokládá se přímo na rám 
postele. Matrace je určena k použití pro osoby s doporučenou minimální výškou 120 
cm. Doporučená hmotnost uživatele je až 150 kg. 

 Matrace by měla být používána pouze v poloze vleže v podélném směru 
na matraci s chodidly u konce s označením symbolu chodidel. 

Matraci je nutné po každém pacientovi vyčistit. 

CuroCell® Nova CX je výměnná matrace s odlehčovacím systémem se střídavým tlakem. 
Matraci lze použít ve všech typech prostředí s poskytováním péče k prevenci proleženin, 
jakož i léčbě proleženin až do kategorie 2(1). Produkt je k dispozici ve dvou verzích. 
CuroCell® Nova CX13 se pokládá na klasickou matraci (není to náhrada matrace). 
CuroCell® Nova CX19 je výměnná matrace a pokládá se přímo na rám postele. Matrace 
je určena k použití pro osoby s doporučenou minimální výškou 120 cm. Doporučená 
hmotnost uživatele je až 150 kg. 
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(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: 
Osborne Park, Western Australia; 2014. 

 
1.2 Další informace 

Akční plán proti proleženinám 
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku pro tento produkt, je doporučeno vytvořit 
dobře naplánované a dobře strukturované pracovní prostředí. V našem návodu „Akční 
plán“ najdete příklady, které lze aplikovat a zavést do praxe při používání našich 
produktů. 

Průvodce matracemi 
Tento praktický návod vám jako poskytovateli péče pomůže při výběru správné 
matrace ze sortimentu Care of Sweden. CuroCell® AUTO4 je matrace funkční skupiny 
C. Tyto informace lze nalézt na našich webových stránkách www.careofsweden.com 
nebo můžete kontaktovat náš zákaznický servis tím, že pošlete zprávu na 
info@careofsweden.se (viz kontaktní informace na poslední straně). 

 

 

2. Popis produktu 

2.1 Pumpa a matrace 
 

1. Matrace 
2. CPR (Rychlé vyfouknutí) 
3. Konektor pumpy (kompresoru) 
4. Pumpa

Upozornění: 
• U některých pacientů, například po amputaci, neplatí doporučená minimální 

hmotnost. Tito uživatelé však mohou mít jiné požadavky, protože celá matrace 
není zatížena. Popis ovládacích prvků najdete v oddílech 4.2, 4.3 a 4.4. 

• Při používání společně s polohovacími polštáři si pečlivě přečtěte návod k 
použití, aby byla zajištěna správná poloha pacienta. 

• Používáte-li tento produkt společně s evakuační podložkou, musí ošetřující 
personál zajistit, aby bylo použití při evakuaci bezpečné. 

• Při používání zábradlí lůžka nebo jiných zábran na posteli dávejte pozor, aby 
nedošlo k zachycení nebo poškození matrace. 

• Matrace nesmí být zvedána, pokud na ní leží pacient, ani nesmí být 
používána k jinému druhu manipulace než k případné evakuaci s použitím 
evakuační podložky. 

• Tato matrace není vhodná pro použití při rentgenovém vyšetření z důvodu 
rizika rozmazání snímků nebo vzniku artefaktů, které mohou vést  

 

 
 
 3 4 
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Schéma matrace  

CuroCell Nova CX13 

3 hlavové buňky. 

 
 

 
9 větraných buněk (pokud je jimi produkt vybaven). 

 
CuroCell Nova CX19 s pěnovým jádrem 

3 hlavové buňky. 9 větraných buněk (pokud je jimi produkt vybaven). 

 
2.2 Pumpa 

1 2 
3 4 5 6 

1 Konektor hadiček 3 Napájecí konektor 5 Závěsný hák 
2 On/Off (Zapnuto/Vypnuto) 4 Pojistky (2 ks) 6 Vzduch. filtr 

 
2.3 Funkce pumpy – kontrolní panel 

 /     Přepnutí statického a dynamického nastavení (0/1). 

 

 

Pěnové 
jádro 
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                  = Režim 1 = Dynamické nastavení, s výjimkou hlavových buněk se 
všechny ostatní nafouknou. V intervalu 10 minut se tlak 
v jednotlivých buňkách mění. Doporučujeme používat převážně 
tento režim. 

 
                    = Režim 0 = Statické nastavení, stejný tlak ve všech buňkách. Po 

stisknutí tlačítka se vypne režim 1 a tlak ve všech buňkách se 
postupně vyrovná. Tento režim může být využit v případě péče o 
pacienta, např. změna polohy, přesun z / do postele nebo ošetření. 

  
Vypnuto/Zapnuto (off/on), (1/0). 

 

 /             Nastavení vhodného tlaku pro optimální komfort pacienta (1-8). 
Tabulka nastavení je umístěna na pumpě. UPOZORNĚNÍ! Pokud 
chcete zvednout přední část postele (hlava pacienta), tlak musí být 
vždy nastaven alespoň na stupeň 1!  

 

                         Kontrolka – matrace je připravena k použití. 

                        Alarm nízkého tlaku. Více informací v oddílu 8, 
řešení problémů. 

 
 

3. Sestavení / Instalace 

Při rozbalování matrace zkontrolujte, že žádná z částí není poškozena. V případě 
poškození se před použitím výrobku obraťte na výrobce nebo na místního 
dodavatele. 

1. Pokud má matrace pěnové jádro (CuroCell® CX19) 
umístěte ji přímo na rám lůžka. Pomocí pásek na 
potahu upevněte matraci k pohyblivým částem 
lůžka. 

Model CuroCell® CX19, umístěte přímo na matraci 
a následně ho pomocí pásek kolem matrace 
upevněte. 

Upozornění! 
 

• Pro zlepšení komfortu pacienta použijte 
prostěradlo. 

• Ujistěte se, že je CPR ventil zavřený. 
• Je-li postel výškově nastavitelná, matrace 

musí být připevněna pouze k pohyblivým 
částem postele. 

• Zkontrolujte buňky a patentky, aby bylo 
zajištěno správné připojení.
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4. Provoz 

2. Pověste kompresor na konec lůžka u chodidel nebo 
jej postavte na rovný, pevný povrch. 

Veďte napájecí kabel tak, aby nehrozilo nebezpečí 
zakopnutí, přejetí kolečky postele nebo skřípnutí, 
když se postel zvedá nebo snižuje. 

Je-li použit držák kabelu (volitelné): uvolněte 
úchyty, uložte napájecí kabel do kapsy a 
upevněte úchyty. 

 
 
 

3. Připojte vzduchové trubice z matrace k boku 
kompresoru. Jsou-li konektory správně připojeny, 
uslyšíte „cvaknutí“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zkontrolujte, zda je vypínač na kompresoru v poloze 
0 (OFF). Zapojte zástrčku do schválené elektrické 
zásuvky (220 V). 

 

 Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte návod k použití. 
 

4.1 Spuštění 

1. Zapněte pumpu stisknutím tlačítka “1” (On). 

2. Matrace se začne plnit vzduchem. Nafouknutí matrace 
trvá přibližně 20 minut. 

3. V případě nutnosti si může pacient lehnout ještě před 
plným nafouknutím. Pokud je jako podložka použita jiná, 
vzduchem plněná matrace, musí být plně nafouklá. 

UPOZORNĚNÍ! Při nafouknutí matrace po jejím spuštění doporučujeme mít nastavení 
tlaku na maximum. 
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4.2 Výběr režimů 

Na výběr jsou dvě nastavení, viz sekce 2.3. Doporučujeme především používat dynamické 
nastavení. 

 
4.3 Nastavení tlaku/komfortu  /  

Tlak vzduchu v matraci může být nastaven dle 
pacientových požadavků. Ideální nastavení vždy 
konzultujte s odpovědnou osobou či ošetřujícím 
personálem. 

1. Dle tabulky na pumpě nastavte ovladačem 
optimální tlak. 

2. Pokud svítí kontrolka , matrace je 
připravena k použití. 

4.4 Ruční kontrola 

 Ruční kontrola se používá k zajištění správného 
nahuštění matrace. To by mělo být prováděno pravidelně 
jednou za směnu a po změně polohy na posteli nebo po 
změně nastavení komfortu. 

Vložte ruku mezi vzduchové buňky přímo pod pánevní 
oblast uživatele a natočte ruku vertikálně. Přesvědčte se, 
že pacient neleží přímo na spodní matraci. Mezi 
podložkou a spodní matrací by měla být mezera na 1 – 2 
prsty.  

Pokud není mezera dostatečná a cítíte pacientovo tělo na ruce, je třeba zvýšit tlak 
v matraci o stupeň výš. Vyčkejte 10 minut a proveďte znovu ruční kontrolu. 

 
4.5 CPR 

V případě nouzové situace vyžadující CPR 
(Kardiopulmonální resuscitace): Rychle zatáhněte za 
CPR pásku a odstraňte rychlospojky na straně 
kompresoru, aby došlo k co nejrychlejšímu vyfouknutí 
matrace. 

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že je CRP páska po použití opět 
správně upevněna. 

UPOZORNĚNÍ! 
• V případě zvednutí čela postele musí být tlak nastaven alespoň na úroveň 1. 

• Pokud je zatížena pouze část matrace, např. u případů amputace, 
předepsaný tlak musí být zvýšen o 1 až 2 úrovně. 

• Vždy ručně překontrolujte tlak. Více v sekci 4.4. 

• Doporučená hmotnost uživatele do 150 kg. 
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4.6 Nízký tlak  

V případě příliš nízkého tlaku v matraci začne svítit kontrolka .  Ta zhasne po obnovení 
normálního tlaku. 

Více v části 8 – Řešení problémů. 

4.7 Funkce pro manipulaci/transport 

 Je-li nutné převézt či polohovat pacienta přímo na lůžku, 
trubice mohou být spojeny dohromady (odpojeny od 
kompresoru) a matrace uvedena do „přepravního režimu“. 
Doporučujeme používat tento režim pouze pro krátká časová 
období. 

 
4.8 Funkce paty 

(vč. zpětných ventilů – volitelné) 

Tato funkce umožňuje zmírnění tlaku na paty. Odpojte 
vzduchovou buňku, která je přímo pod patou. Tato 
vzduchová buňka se poté vyprázdní a uleví patám pacienta. 
Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka (1) a odpojením 
konektoru. Buňku ponechte na svém místě v matraci. 
Vzduchová buňka se aktivuje opětovným připojením. 

 

5 Čištění a opravy 

Před použitím produktu pro jiného uživatele je důležité dodržet níže uvedené pokyny. 
Poraďte se s odpovědnou osobou nebo s dodavatelem, nejste-li si jistí. 

 
5.1 Čištění 

PUMPA 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Je-li tlak vzduchu stále nízký, zkontrolujte, zda matrace a trubice nejsou poškozeny. 
Proveďte opravu podle potřeby nebo se obraťte na výrobce nebo místního dodavatele. 

VAROVÁNÍ! 
• Neotvírejte kryt kompresoru – riziko úrazu elektrickým proudem. Servis a údržba 

musí být prováděny autorizovanými techniky.  
• Kompresor nesmí být mokrý a nesmí být ponořen do žádné tekutiny. 
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Otřete kompresor vlhkým hadříkem a mírným čisticím prostředkem pro tento účel, 
jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky nebo 

chlor o koncentraci max 1%. Používáte-li jiný prostředek, vyberte takový, který nemá vliv 
na kryt kompresoru. 
 
POTAH MATRACE 

Potahy lze otřít mírným čistícím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s 
tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztok nebo chlor o 
koncentraci max. 1 %. Skvrny od výkalů a krve je nutné ihned odstranit pomocí 
studené vody. Pečlivě dodržujte místní pokyny a pokyny k použití čisticího 
prostředku. 
 

Vícevrstvé potahy je potřeba před vypráním oddělit. Perte společně s podobnými barvami. 

Čisticí prostředky na bázi chloru a fenolu mohou mít negativní dopad na PU 
povrch a nesmí se používat. Při použití chloru doporučujeme použít směs o 
max. koncentraci 1 %. 

 
VNITŘNÍ POTAH A KOMFORTNÍ TKANINA (příslušenství) 

Čistěte zasaženou oblast mírným čisticím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy 
nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztok nebo chlor o koncentraci max. 1 %. 

5.2 Opravy a čištění 

PUMPA 
Instrukce v sekci 5.1. 

 
MATRACE 

1. Odpojte trubice a nechte vyjít vzduch a také otevřete CPR ventil. 

2. Sundejte potah. Informace o čištění potahů najdete v kapitole 5.1. Je-li výrobek 
vybaven pěnovým jádrem, mělo by být vyjmuto a vyčištěno odděleně. 

3.  Přeneste matraci na čisté místo, které je vhodné pro čištění. 

4. Otřete buňky, všechny trubice a CPR ventil mírným čisticím roztokem pro tento 
účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky 
nebo chlor o koncentraci max. 1 %. Nechte uschnout. 

5. Otřete a dezinfikujte všechny pracovní plochy čisticím prostředkem na bázi alkoholu 
určeným pro tento účel. 

6. Složte matraci dohromady. Pokud se buňky z nějakého důvodu uvolní z trubiček, 
musí být vráceny podle výkresu v kapitole 2.1. 

PĚNOVÉ JÁDRO 

Čistěte pouze jemným čisticím prostředkem pro tyto účely např.: alkohol s tenzidy 
nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky nebo chlor o koncentraci max. 
1 %. 
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Lehce vyždímejte zbytky vody. Potah nepřehýbejte ani nerolujte. Nechte ho zcela 
uschnout na suchém a větraném místě (ne na přímém slunci). Před dalším 
použitím musí být vše zcela suché! 
 
 
 
 
 
 

 
6. Uskladnění 

Matraci a kompresor lze nejlépe uskladnit v tašce na produkt (volitelné doplňky). Zacházejte se 
zabaleným produktem opatrně. Nepokládejte na něj nic těžkého. 

 
 

7. Údržba 

 
7.1 Obecně 

1. Zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny nebo poškrábány. 

2. Zkontrolujte, zda je potah matrace neporušený a zda jsou potah a vzduchové 

buňky správně sestaveny. 

3. Zkontrolujte, zda se proudění vzduchu střídá mezi jednotlivými výstupy na straně 

kompresoru. 

4. Zkontrolujte, zda nejsou trubice nebo konektory poškozené nebo skřípnuté. 

5. Obraťte se na výrobce nebo na místního dodavatele ohledně náhradních dílů. 

7.2 Výměna pojistek 
 

 
1. Před výměnou pojistek vytáhněte zástrčku z 

elektrické zásuvky. 

2. Šroubovákem odstraňte krytku pojistky. Vytáhněte 
držák pojistky. 

3. Vložte novou pojistku stejného typu T1AL, 250 V a 
našroubujte ochrannou krytku zpět na místo. Jsou 
zde dvě pojistky. 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Při každém čištění produktu zkontrolujte hygienický potah. Poškozený potah je 
potřeba vyměnit nebo opravit. Během čištění také zkontrolujte kompresor, 
konektory trubice a napájecí kabel. Poškozené části musí být vyměněny nebo 
opraveny. 
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7.3 Výměna vzduchového filtru 

 

1. Odšroubujte malou kulatou krytku na zadní straně 
kompresoru. 

2. Vyjměte filtr z držáku 

3. Vložte nový filtr do držáku a vraťte krytku zpět. 
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8. Řešení problémů 

Kompresor nelze spustit Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do zásuvky.
 Zkontrolujte pojistky. 

 

Alarm=matrace se vypouští Zkontrolujte rychlospojky ke vzduchovým trubicím na 
straně kompresoru, zda jsou konektory správně 
připojeny. 

 Zkontrolujte, zda je CPR ventil (ventily) uzavřen. 

Otevřete matraci a zkontrolujte netěsnosti vzduchových 
buněk nebo trubic. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory trubic správně 
namontovány a připojeny. 

 

Žádný vzduch v hlavových Když se matrace nafukuje, 4 statické hlavové buňky jsou 

buňkách  nafouknuty jako poslední. 

 
 

Pacient klesá či propadá Upravte nastavení tlaku a vyčkejte několik minut. 

Zkontrolujte, zda je CPR ventil uzavřen.  

Zkontrolujte těsnost buněk a trubic. 

Proveďte znovu ruční kontrolu, viz sekce 4.4. 
 

Matrace se na lůžku pohybuje Zkontrolujte, zda je podložka připevněná k matraci pomocí 
pásek. Pokud se jedná o samostatnou matraci, 
zkontrolujte u pevnění k rámu postele. 

 
Méně vzduchu v buňkách To je normální, protože proudění vzduchu se střídá mezi 

druhou buňkou po nastavenou dobu cyklu (jeden cyklus 
=10 minut). 

 
Hlučná pumpa, Zkontrolujte, jak je kompresor zavěšen na posteli. 
Citelné vibrace Může dojít k rezonanci v částech postele. 

Sundejte kompresor a poslouchejte, zda lze rozeznat 
rozdíl. Problém lze vyřešit umístěním kompresoru na 
rovnou, stabilní plochu nebo vložením ručníku mezi 
kompresor a postel. 

Pokud Vám informace výše nepomohly, obraťte se na společnost Care of Sweden 
nebo na vašeho lokálního prodejce. 

Problém Řešení 
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9. Technický popis 

9.1 Technické údaje 
 

PUMPA  SPECIFIKACE 
Model  CuroCell® Nova 
Napětí  220 V-240 V, 50-60 Hz 
Příkon  0.05 A 
Typ pojistky  T1AL, 250 V 
Trvání 1 cyklu  10 min 
Rozměry (DxŠxV)  25 x 13.5 x 9.5 cm 
Hmotnost  1.8 kg 
Okolní prostředí Teplota Provoz: 10°C ˜40°C 
  Uskladnění: -15°C ˜50°C 
  Přeprava: -15°C ˜70°C 
 Vlhkost Provoz: 10% ˜90% nekondenzující 
  Uskladnění: 10% ˜90% nekondenzující 
 Atmosférický tlak 700hPa-1013, 25hPa 
Klasifikace  Třída II, Typ BF, IP2X 

MATRACE  SPECIFIKACE 
Model  CuroCell® Nova CX13/ Nova CX19 
Rozměry (DxŠxV)  80/85/90/105/120x200/210x13/19 cm 
Hmotnost  5.2 kg (80x200 cm, 8.5 kg s pěnovým jádrem) 

POZNÁMKA: Společnost Care of Sweden si vyhrazuje právo kdykoli upravit specifikaci 
produktu. 

 
9.2 Označení štítky 

Matrace jsou označeny názvem produktu, datem výroby, číslem produktu, velikostí, 
pokyny pro péči a praní, čárovým kódem EAN, jakož i prostor pro vaše vlastní 
označení (např. název oddělení či jméno pacienta). Na produktu je rovněž označena 
horní a dolní strana a umístění hlavy a nohou. 

VAROVÁNÍ! 
Pečlivě dodržujte pokyny k použití a údržbě, aby nedošlo k úrazu, jakož i poškození 
produktu nebo jiného vybavení. 
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9.3 Definice symbolů 
 
 
 

Položka č. 

 

Přečtěte si návod k 
použití 

 
 

Výrobce 

 

Funkční 
skupina 

XXXX-XX-XX 
rok-měsíc-den 

 

Označeno značkou CE 
dle MDD 93/42/EEC 

 

 
Umístění nohou 

 

Recyklace 

 

    
Není komunální 
odpad, řiďte se pokyny 
pro recyklaci 

Doporučená hmotnost  Uživatelské informace 
uživatele Kategorie 

Uložte přímo na rám 
postele 

 

    
Protiskluzové Funkce paty Neprat v pračce Prát na 70°C 

 
 

   
Prát na 95°C 

 
 

Sušit odkapáním 

 
 

Zařízení třídy II (Dvojitá 
izolace) 

 

 

Pacient smí na matraci 
ležet pouze v podélném 
směru 

 
Chlór 

 
 

Nežehlit 

 
 

Typ BF 

Lze sušit v sušičce 

 
 

Nečistit chemicky 

 
 

Třída IP (stupeň krytí) 

Nelze sušit v sušičce 

 
 

    Otřít 

 

Rozsah teplot
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10. Náhradní díly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC-8217   Pojistka (set 2 ks) 
CC-8202   Vzduchový filtr 

 
Pokud potřebujete jiné náhradní díly, požádejte o pomoc společnost Care of Sweden nebo 
vašeho místního prodejce.

Pro CuroCell® Nova CX13 
Číslo dílu Popis Velikost 
295-080200 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 80x200 cm 
295-080210 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 80x210 cm 
295-085200 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 85x200 cm 
295-085210 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 85x210 cm 
295-090200 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 90x200 cm 
295-090210 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 90x210 cm 
295-105200 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 105x200 cm 
295-120200 Potah Olivia, šedý,zip po třech str. 120x200 cm 

Pro CuroCell® Nova CX19 (matrace s pěnovým jádrem) 
Číslo dílu Popis Velikost 
CC-906010 Horní díl Olivia, šedá 80x200 cm 
CC-906011 Horní díl Olivia, šedá 80x210 cm 
CC-906012 Horní díl Olivia, šedá 85x200 cm 
CC-906013 Horní díl Olivia, šedá 85x210 cm 
CC-906014 Horní díl Olivia, šedá 90x200 cm 
CC-906015 Horní díl Olivia, šedá 90x210 cm 
CC-906016 Horní díl Olivia, šedá 105x200 cm 
CC-906018 Horní díl Olivia, šedá 120x200 cm 

CC-905610 Spodní díl CuroCell 80x200 cm 
CC-905611 Spodní díl CuroCell 80x210 cm 
CC-905612 Spodní díl CuroCell 85x200 cm 
CC-905613 Spodní díl CuroCell 85x210 cm 
CC-905614 Spodní díl CuroCell 90x200 cm 
CC-905615 Spodní díl CuroCell 90x210 cm 
CC-905616 Spodní díl CuroCell 105x200 cm 
CC-905618 Spodní díl CuroCell 120x200 cm 

Číslo dílu Popis Velikost 
CC-901001 Buňka, PU 80x13 cm 
CC-901002 Buňka, PU 85x13 cm 
CC-901003 Buňka, PU 90x13 cm 
CC-901004 Buňka, PU 105x13 cm 
CC-901005 Buňka, PU 120x13 cm 
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11. Doplňky a příslušenství 

11.1 Doplňky 
 

Komfortní tkanina 
U pacientů, kteří jsou citliví na kolísání tlaku v matraci, lze přes vzduchové buňky 
položit polstrovaný vnitřní potah, který zvýší pohodlí. 
 
Oddíl paty 
Pro odlehčení citlivých pat jsou k dispozici dvě možnosti. Vyprazdňování vzduchových 
buněk pomocí zpětných ventilů nebo spodních vzduchových buněk.  

Odolná transportní taška 
Taška určená k transportu a uskladnění matrace 

Uchycení prostěradla 
Pomocný doplněk pro AUTO4 pomáhá fixaci prostěradla na matraci. Uchycení se provádí 
šesti klipy na každou matraci. 

Držák kabelu (pouze pro CuroCell® Nova CX19) 
Kapsa vedená po delší straně matrace k uložení kabelu. Malé riziko poškození kabelu. 
POZOR! Pouze pro nové objednávky 

 
11.2 Příslušenství 

Pro CuroCell® Nova CX13 
Číslo dílu Popis Velikost 
CC-9093 Taška 80/85/90 cm
CC-9094 Taška 105/120 cm 

Pro CuroCell® Nova CX19 (s pěnovým jádrem) 
Číslo dílu Popis Velikost 
CC-907210 Komfortní tkanina 80x200 cm 
CC-907211 Komfortní tkanina 80x210 cm 
CC-907212 Komfortní tkanina 85x200 cm 
CC-907213 Komfortní tkanina 85x210 cm 
CC-907214 Komfortní tkanina 90x200 cm 
CC-907215 Komfortní tkanina 90x210 cm 
CC-907216 Komfortní tkanina 105x200 cm 
CC-907218 Komfortní tkanina 120x200 cm 

58-900909 Taška 80/85/90 cm 
58-900905 Taška 105/120 cm 
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11.3 Další příslušenství 

Pro zajištění maximální úrovně pohodlí doporučujeme používat příslušenství od 
společnosti Care of Sweden, protože naše produkty jsou navrhovány tak, aby byly 
vzájemně kompatibilní. Příslušenství nebo další informace o našich produktech 
získáte u společnosti Care of Sweden nebo u vašeho místního prodejce. 

 
 

12. Záruka 

12.1 Rozsah záruky 

Na tento systém CuroCell® je poskytována 2letá záruka na výrobní vady. Záruka se 
nevztahuje na normální opotřebení ani na poškození výrobku v důsledku nedbalosti nebo 
nesprávného zacházení či péče. 

 
12.2 Servis a údržba 

Tato matrace CuroCell® je zdravotnickým zařízením podle MDD 93/42/EEC, které se používá 
jako pomůcka při prevenci a léčbě proleženin. Proto doporučujeme pravidelný servis a 
kontrolu kompresoru, aby byla zachována jeho funkčnost a výkon. Jako jiná technická 
zařízení, tak i kompresor, o který je řádně pečováno, funguje lépe a vydrží déle. 

 
 

Servis a údržbu musí vždy provádět pracovníci společnosti Care of Sweden nebo 
autorizovaní technici. Používejte pouze náhradní díly schválené společností Care of 
Sweden. Při použití neschválených náhradních dílů platnost záruky zaniká. 

Závady a poškození v rámci záruky jsou vyřešeny bezplatně. 

Reklamace je potřeba nahlásit společnosti Care of Sweden před vrácením produktu. 
 

12.3 Předpokládaná životnost 
 

 Předpokládaná životnost tohoto produktu je odhadnuta na 5 let. 
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13. Další informace 

13.1 Demontáž a recyklace 

S výjimkou některých částí kompresoru je možné energetické využití téměř všech materiálů v 
produktech CuroCell® spalováním v zařízeních na spalování odpadů. 

Kompresor: 
Použitý kompresor CuroCell® nesmí být rozmontován. Místo toho musí být předán do 
recyklačního střediska a roztříděn jako elektronický odpad. 

Matrace: 
Požitou matraci CuroCell® je potřeba odevzdat do recyklačního střediska jako hořlavý 
odpad. Další informace získáte od společnosti Care of Sweden nebo od vašeho místního 
dodavatele (REPA, El-Kresten AB). 
 

13.2 Reklamace a stížnosti 
 

Stížnosti musí být oznámeny dodavateli. Při vrácení produktu postupuje podle pokynů 
dodavatele a vrácení lze provést až po oznámení stížnosti. Poškození vinou přepravy by mělo 
být oznámeno přepravnímu agentovi  .
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Výrobce 

 

Kontakt: 

Telefon: + 46 771 106600 
Fax: + 46 325 12840 
Email: info@careofsweden.se 
Web: www.careofsweden.com 

 
Korespondenční adresa: 

Care of Sweden AB 
P. O. Box 146 
SE-514 23 Tranemo 
SWEDEN 

 
Sídlo firmy: 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SWEDEN 

 
Doručovací adresa: 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SWEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care of Sweden and CuroCell jsou ochranné známky společnosti Care 
of Sweden AB 

© Care of Sweden AB, 2017 


