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Optimal 5zon® BM

CuroCell® AREA Zone
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CuroCell® 3 CX13

CuroCell® AUTO420



Christer Hjerpe, Produktspecialist Syd
Telefon: 0325-189 13

E-post: christer.hjerpe@careofsweden.se

Care of Sweden – Medicinteknik sedan 1992
På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specia-
liserade på madrasser och dynor som används för att förebygga och som hjälpmedel vid behandling av trycksår. 
Vårdande tillbehör ingår också i vårt professionella sortiment.

Kommunerna i Kronobergs län har valt Care of Sweden
Vi har nöjet att vara avtalsleverantör till kommunerna i Kronobergs län. Avtalet gäller 2017-01-01 - 2018-12-31. 
Produkterna presenteras kort på efterföljande sidor. Mer information om produkterna hittar du på www.careofswe-
den.se.

Tveka aldrig att kontakta oss
Har du frågor om produkterna, kontakta vår produktspecialist Christer Hjerpe.

Produktbeställningar via kundtjänst
Telefon: 0771-106 600
E-post: info@careofsweden.se

Handlingsplan 
Trycksår

En guideline 
framtagen i syfte att 
öka medvetenheten 
om trycksår samt 
dess bakomliggande 
orsaker och risker. 
Care of Sweden 
rekommenderar ett strukturerat och planerat 
arbetssätt i arbetet med att förebygga 
trycksår och i vår guideline Handlingsplan 
Trycksår finns exempel som kan appliceras 
vid användning av våra produkter i det 
dagliga arbetet.

Nya hjälpmedel!
På Care of Sweden är vår strävan att alltid ligga i framkant med utveckling, kunskap och erfarenhet inom området att 
förebygga och behandla trycksår. Vi har därför tagit fram en del hjälpmedel som skall kunna ge våra madrasser ännu 
bättre resultat samt underlätta ditt och dina kollegors arbete med att riskbedöma, förebygga och behandla trycksår. 

Handlingsplan Trycksår och Trycksårskort/Madrassväljare går att beställa via 
Kundtjänst, tel. 0771-106 600 alt. e-post: info@careofsweden.se.

För mer information, gå in på www.careofsweden.se.

Trycksårskort

Ett litet häfte med bl 
a riskbedömnings-
instrument som 
kan användas som 
komplement till den 
kliniska bedömningen. 
Det innehåller även 
Madrassväljaren som 
gör att du lättare kan ta 
ställning till vilken madrass som är lämplig i 
omvårdnaden. 



 Art.nr Benämning Storlek cm

 P06-085200 PRIMA 6 85x200x6
 P06-090200 PRIMA 6 90x200x6
 P06-105200 PRIMA 6 105x200x6

PRIMA 6
Enkel & funktionell distansmadrass

PRIMA 6 är en enkel och funktionell basmadrass med god hållbarhet. 
Det är en distansmadrass/förhöjningsdyna för placering under en 
bäddmadrass, typ en CuroCell® Nova (luftmadrass) eller Optimal 
5zon® BM (förebyggande).

 Art.nr Benämning Storlek cm

 58-085200 Optimal 5zon BM 85x200x6
 58-090200 Optimal 5zon BM 90x200x6
 58-105200 Optimal 5zon BM 105x200x6

Optimal 5zon® BM
Förebyggande bäddmadrass med god komfort

Optimal 5zon® BM’s unika design ger den goda tryckutjämnande 
egenskaper. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med mycket hög 
volymvikt vilket det ger en lång livslängd och mycket bra komfort. 
Optimal 5zon® BM används som förebyggande och som hjälpmedel 
vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 2. Den är 6 cm hög och 
har en rekommenderad brukarvikt på upp t.o.m. 150 kg.

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 Art.nr Benämning Storlek cm

 CC-364042 CuroCell AREA Zone 85x200x18
 CC-364044 CuroCell AREA Zone 90x200x18
 CC-364046 CuroCell AREA Zone 105x200x18

CuroCell® AREA Zone
Funktionell & självinställande kombimadrass

CuroCell® AREA Zone är en madrass som kombinerar luft och skum 
för att skapa bra förutsättningar till komfort och tryckutjämning. 
Madrassen är helt självinställande och det behövs ingen elektrisk 
pump till madrassen. CuroCell® AREA Zone används som 
förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t.o.m. 
kategori 3. Den är 18 cm hög och har en rekommenderad brukarvikt 
på upp t.o.m. 230 kg.

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren
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 Art.nr Benämning Storlek cm

 CC-250133 CuroCell S.A.M. 85x200x6
 CC-250136 CuroCell S.A.M. 90x200x6
 CC-250138 CuroCell S.A.M. 105x200x6

CuroCell S.A.M.®
Bäddmadrass med mycket god komfort

CuroCell S.A.M.® är en statisk luftmadrass som erbjuder mycket goda 
egenskaper avseende komfort och tryckutjämning. En bäddmadrass 
som är tillverkad i mycket följsamma och hållbara material. Den 
medföljande supportpumpen är enkel att använda och mycket 
tystgående. CuroCell S.A.M.® används som förebyggande och som 
hjälpmedel vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 2. Den är 10 
cm hög och har en rekommenderad brukarvikt på upp t.o.m. 200 kg.

 Art.nr Benämning Storlek cm

 CC-320112 CuroCell 3 CX13 85x200x13
 CC-320114 CuroCell 3 CX13 90x200x13

CuroCell® 3 CX13
Effektiv & flexibel bäddmadrass

CuroCell® 3 CX13 har utbytbara celler i polyuretan som sitter 
i ett separat inneröverdrag. Pumpen har alla nödvändiga 
funktioner och är både driftsäker och energisnål. CuroCell® 
3 CX13 används som förebyggande och som hjälpmedel vid 
behandling av trycksår t.o.m. kategori 3. Den är 13 cm hög 
och har en rekommenderad brukarvikt på upp t.o.m. 160 kg.

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 Art.nr Benämning Storlek cm

 CC-471012 CuroCell AUTO420 85x200x20
 CC-471014 CuroCell AUTO420 90x200x20

CuroCell® AUTO420
Självinställande madrassystem med hög användbarhet

Med CuroCell® AUTO420 förenklas hanteringen jämfört med 
traditionella madrassystem. Pumpens självinställande teknologi gör 
att systemet ställer in sig automatiskt efter brukarens vikt, läge och 
position. Madrassen kan användas med växlande tryck eller med 
statiskt lågt tryck. CuroCell® AUTO420 används som förebyggande och 
som hjälpmedel vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 4. Den är 20 
cm hög och har en rekommenderad brukarvikt på upp t.o.m. 250 kg.

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren


