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VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 
Læs alle instruktioner før brug. 

ADVARSEL! Minimer risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade: 

1. Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne 
vejledning. Produktet må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele
(f.eks. pumpe og madras), tilbehør eller reservedele end det, der er beskrevet i
denne vejledning eller i anden dokumentation fra Care of Sweden eller din 
leverandør.

2. Anvend ikke pumpen i vådrum eller på steder, hvor der er risiko for, at pumpen 
kommer i kontakt med vand eller anden væske. Brug aldrig en pumpe, der har været
i kontakt med vand/væske. Træk stikket ud af kontakten med det samme, og send 
produktet til service hos en autoriseret servicetekniker.

3. PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES i nærheden af eller i forbindelse med 
brandkilder/varme overflader som f.eks. ild, brændende cigaretter eller varme
lamper. Selvom produktet er brandtestet, kan det beskadiges, hvis det kommer i
kontakt med brandkilder.

4. Produktet skal placeres og anvendes på en måde, så det ikke kan blive klemt eller
beskadiget. BEMÆRK! Vær særlig opmærksom på risikoen for, at produktet kan 
komme i klemme ved brug af sengeheste.

5. Brug aldrig produktet, hvis elledningen eller stikket til pumpen er defekt, hvis
pumpehuset er beskadiget, eller hvis det ikke virker korrekt. Kontakt en 
servicetekniker for at få produktet undersøgt og repareret.

6. Kontrollér regelmæssigt produktets funktion med hænderne (se punkt 3.4).
Kontrollér også, at komfortindstillingen er korrekt angivet på tabellen på pumpen.

7. Hvis produktet anvendes til personer, der kræver særligt opsyn, f.eks. børn, skal det
overvåges kontinuerligt.

8. Madrassen er beskyttet af et hygiejnebetræk. Undgå at bruge flere hygiejnebetræk
samtidigt til denne madras. Dette er for at undgå risikoen for, at
fugtgennemtrængeligheden ødelægges.

9. Hygiejnebetrækket er væskebestandigt og lufttæt, men er gennemtrængeligt for
fugt. Sørg for, at patienten placeres korrekt, så risiko for kvælning undgås.

10. Undgå skarpe genstande, der kan beskadige hygiejnebetrækket.

11. Hvis betrækket har håndtag på langsiderne, må disse håndtag kun benyttes til at
løfte og flytte selve madrassen. Al anden brug er på eget ansvar og dækkes ikke af
produktgarantien.
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1. Indledning

CuroCell S.A.M.® Switch er en statisk luftmadras, som kan anvendes i alle slags plejemiljøer. 
Den er meget funktionel og omkostningseffektiv.  

     Læs altid brugervejledningen før brug. 

1.1 Generelle oplysninger
Denne CuroCell®-madras er medicinsk udstyr i henhold til direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk 
udstyr. I henhold til myndighedernes bestemmelser vedrørende medicinsk udstyr er det 
producentens pligt at indberette ulykker og hændelser, som involverer deres produkter. Vi 
beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores 
produkter, omgående indberettes til Care of Sweden. Dette system er blevet testet og 
godkendt i overensstemmelse med følgende standarder: EN 60601-1, SS 876 00 04, SS-
EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126. 

1.2 Tilsigtet anvendelse 
CuroCell S.A.M.® Switch kan anvendes i alle slags medicinske miljøer og er beregnet til at 
understøtte forebyggelse og behandling af tryksår Den anbefalede maksimale brugervægt er 
200 kg.  

Madrassen fås som en topmadras (CuroCell S.A.M.® Switch + CuroCell S.A.M.® Switch CF10), 
som skal placeres oven på en eksisterende madras, eller som en erstatningsmadras (CuroCell 
S.A.M.® Switch CF16) 

Det anbefales, at brugeren får skiftet stilling regelmæssigt. Tidsintervallet skal vurderes af det 
ansvarlige personale alt efter brugeres status, diagnose og almene tilstand. 

Madrassen skal altid rengøres mellem hver ny patient. 

BEMÆRK! 
Hvis madrassen bruges sammen med positioneringspuder, skal brugervejledningen til
puderne læses omhyggeligt igennem for at sikre, at patienten positioneres korrekt.

Hvis dette produkt bruges sammen med et evakueringslagen, er det personalets ansvar
at kontrollere, at det kan bruges til evakuering.

Vær forsigtig ved brug af sengeheste eller anden beskyttelse på sengen, så madrassen
ikke kommer i klemme eller beskadiges.

Madrassen må ikke løftes, når en person ligger på den, og den må ikke anvendes til
andre former for transport end en eventuel evakuering ved brug af et
evakueringslagen.

Denne madras er uegnet til røntgenundersøgelser på grund af risikoen for utydelige
billeder eller artefakter, som kan føre til diagnosticeringsfejl.
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1.3 Andre oplysninger 
Plan for behandling af tryksår 
For at opnå det bedst mulige resultat med dette produkt anbefales det at benytte et 
velplanlagt og velstruktureret arbejdsmiljø. I vores retningslinjer med overskriften "Plan for 
behandling af tryksår" er der eksempler på, hvordan vores produkter bruges. 

Madrasguide 
I denne praktiske guide får plejeren hjælp til at vælge den korrekte madras fra Care of 
Swedens sortiment. CuroCell S.A.M.® Switch er en madras i funktionsgruppe B. Disse 
oplysninger er tilgængelige på vores website www.careofsweden.com. Du kan også bestille et 
eksemplar fra vores kundeserviceafdeling ved at sende dine kontaktoplysninger til 
info@careofsweden.se. 

2. Produktbeskrivelse

2.1 Pumpe 
1. Betjeningspanel

To slangetilslutninger 

Bagside 
1. Ophængningsbøjler

2. Afbryderkontakt (i siden)
Til tænding/slukning af pumpen.  
Et grønt lys viser, at pumpen kører. 

3. Elledning
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2.2 Betjeningspanel 
Komfortindstillinger  
Komfortindstillingen regulerer lufttrykket i madrassen. Når drejeknappen 
drejes med uret, øges lufttilførslen til og trykket i madrassen. Når 
drejeknappen drejes mod uret, reduceres lufttilførslen til og trykket i 
madrassen.  

Det rette lufttryk indstilles til mellem 1 og 8.  Tabellen på pumpen giver vejledning herom. 

2.3 Madras 
1. Celler/luftblære 3. Slangeholder 5. Luft-/tilslutningsslanger
2. Slanger 4. Tilslutninger med afspærringsventiler

2.4 Andre dele 
Hygiejnebetræk 
Indvendigt betræk Soft (tilbehør til CuroCell S.A.M.® Switch) 
Transport- og opbevaringstaske (tilbehør) 
Pumpetaske (tilbehør) 
Integreret skumkerne (kun CuroCell S.A.M.® Switch CF16) 

3. Installation og opstart

3.1 Installation 
Ved udpakning af madrassen skal det kontrolleres, at ingen af delene er beskadigede. Hvis der 
opdages skader, skal du kontakte din leverandør inden du bruger produktet. 

1. Placer madrassen oven på den eksisterende madras. Om muligt skal den fastgøres ved at
trække elastikbåndene i bunden ned over hjørnerne på den underliggende madras.

Bemærk! Hvis madrassen har en integreret skumkerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), skal 
madrassen placeres direkte på sengebunden. Brug remmene på betrækket til at fastgøre 
madrassen til sengebunden. 

1        2          3           4 

5
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2. Slut tilslutningsslangerne til madrassen. Disse skal tilsluttes i
madrassens fodende og kan findes ved at åbne hygiejnebetrækket.
Når de er tilsluttet, skal lynlåsen lukkes.

3. Hæng pumpen i sengens fodende, eller anbring den på en plan og
robust overflade. Placer elledningen således, at der ikke er risiko for
at snuble over den, eller at den bliver kørt over af sengens hjul eller
kommer i klemme, når sengen hæves eller sænkes.

BEMÆRK! 
Der fås også en pumpetaske som tilbehør. 

4. Sæt luftslangerne fra madrassen fast i siden af
pumpen.

5. Sørg for, at effekten er indstillet til "0" (fra). Sæt
elledningen ind i en godkendt stikkontakt (220 V). 

3.2 Opstart og indstillinger 

   BEMÆRK! Læs altid brugervejledningen før brug.

1. Start pumpen ved at trykke på "1" (til) på siden af pumpen. Det grønne lys lyser.

2. Pumpen begynder at fylde madrassen med luft.

3. Dette tager ca. 15-20 minutter.

4. Det hensigtsmæssige lufttryk indstilles med komfortknappen (1-8). I tabellen på pumpen er
der retningslinjer baseret på brugerens vægt. Trykket skal indstilles, mens patienten ligger
på sengen.

5. Kontrollér det indstillede tryk med hånden, og juster det om nødvendigt.

6. Når trykket er indstillet i henhold til præferencerne, er der to valgmuligheder:
a) Frakobl luft-/tilslutningsslangerne fra madrassen, og sluk for pumpen. Madrassen er
udstyret med afspærringsventiler, som forhindrer luften i at sive ud af madrassen, så det
indstillede tryk bevares.
b) Lad pumpen være tilsluttet, og lad den køre.

BEMÆRK! Red sengen med lagener for at gøre det mere behageligt for brugeren.

BEMÆRK! 
Madrassen og pumpen skal kontrolleres regelmæssigt. Kontrollér madrassen med
hånden (se punkt 3.4). Tilslut om nødvendigt pumpen igen, og juster trykket med 
pumpen.

Hvis pumpen ikke hele tiden er tilsluttet til madrassen, anbefales det, at pumpen 
tilsluttes en gang om ugen, og at trin 5 og 6 i punkt 3.2 gentages.
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3.3 Komfortindstillinger 
Lufttrykket i madrassen kan indstilles i henhold til patientens ønske 
om komfort. Konsulter altid den ansvarlige sundhedsperson eller 
andet autoriseret personale for at få oplyst den korrekte indstilling. 

3.4 Håndkontrol 
En kontrol med hånden foretages for at sikre, at lufttrykket i 
madrassen er korrekt. Kontrollen skal udføres regelmæssigt, 
dvs. én gang pr. vagt, efter ændring af patientens stilling i 
sengen eller ved ændring af komfortindstillingerne. 

Åbn betrækket. Placer en flad hånd under luftcellerne direkte 
under brugeres bækken, og kontrollér, at brugeren ikke ligger 
direkte på den underliggende madras. Der skal være et 
mellemrum på ca. 1-2 fingre.  

Hvis du kan mærke, at brugerens krop hviler på din hånd, skal du øge komfortindstillingerne til 
næste højere trin. Vent 10 minutter, og foretag en ny kontrol med hånden.  

3.5 Udlukning af luften (CPR) 
I forbindelse med CPR (hjertestopbehandling) lukkes luften ud af 
madrassen ved at slutte luftslangerne til madrassen, uden at de er 
sluttet til pumpen. Samme fremgangsmåde anvendes efter brug. 

3.6 Lavt tryk 
Hvis der er et unormalt lavt lufttryk, henvises til punkt 7 om fejlfinding. 

ADVARSEL! 
Hvis lufttrykket forbliver lavt, skal du lede efter skader på madrassen og slangerne. 
Reparer den/dem om nødvendigt, eller kontakt leverandøren. 

BEMÆRK! 
Når sengens hovedende er løftet, skal trykket øges med ét trin (1). 

I forbindelse med amputerede brugere, hvor kun en del af madrassen er belastet, skal
trykket øges (med 1-2 trin).

Den anbefalede maksimale brugervægt er 200 kg.
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4. Rengøring og klargøring 

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, før produktet anvendes igen af en ny bruger. 
Spørg den hygiejneansvarlige, eller bed leverandøren om hjælp og anvisninger, hvis du er i 
tvivl. 

4.1 Rengøring 
PUMPE 

Tør pumpen af med en fugtig klud og en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. 
alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller 
maks. 1 % klorin. Ved brug af et andet rengøringsmiddel skal du vælge et, der ikke 

påvirker pumpehusets plast.  
 
MADRASBETRÆK 

Betrækket kan tørres af med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol 
med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % 
klorin. Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg de lokale 

retningslinjer og brugsanvisningen til rengøringsmidlet nøje.  
 
 
Betræk med flere lag skal adskilles før vask. Skal vaskes med lignende farver. 

Klor- og fenolbaserede rengøringsmidler kan have en negativ indvirkning på PU-
overfladen og bør undgås. Hvis der anvendes klor, anbefales en blanding med maks. 1 
%. 

 
INDVENDIGT BETRÆK SOFT (tilbehør)  
  
 
Rengør det snavsede område med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med 
eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klor. 

 

ADVARSEL! 
Pumpehuset må ikke åbnes, da der er risiko for elektrisk stød. Service og vedligeholdelse 
skal udføres af autoriserede teknikere. Pumpen må ikke blive våd og må ikke nedsænkes i 
væske. 
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4.2 Klargøring 
 

PUMPE 
 

Se anvisningerne i punkt 4.1. 
 

MADRAS 
 

1. Frakobl slangerne, og luk luften ud. Åbn også CPR-ventilen.  
 

2. Fjern betrækket. Se anvisningerne i punkt 4.1 vedrørende rengøring af betræk. Hvis 
produktet er udstyret med en skumkerne, skal denne fjernes og rengøres separat. 

 

3. Flyt madrassen til et rent område, som er velegnet til rengøring. 
 

4. Tør luftcellerne, alle slangerne og CPR-ventilen af med en mild rengøringsopløsning til 
formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning 
eller maks. 1 % klor. 

 

5. Tør alle overfladerne af, og desinficer dem med et alkoholbaseret rengøringsmiddel til 
formålet. 

 

6. Saml madrassen igen. Hvis nogle celler af en eller anden årsag har løsnet sig fra slangerne, 
skal disse sættes på igen som vist på tegningen i punkt 2.3. 

 
SKUMKERNE (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)  
 

Rengør det berørte område med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. 
alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller 
maks. 1 % klor. 

 

Pres forsigtigt vandet ud. Lad skumkernen tørre et varmt, ventileret sted, hvor den ikke 
udsættes for direkte sollys. Skumkernen skal være fuldstændig tør, inden den bruges igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Opbevaring og nedpakning 
 
Det anbefales at opbevare madrassen og pumpen i produkttasken (tilbehør). Det nedpakkede 
produkt skal håndteres forsigtigt. Der må ikke placeres tunge genstande oven på produktet. 

  

BEMÆRK! 
Kontrollér hygiejnebetrækket, hver gang produktet rengøres. Hvis det er beskadiget, skal 
det udskiftes eller repareres. Kontrollér også pumpen, slangekoblingerne og elledningen 
under rengøringen. Beskadigede dele skal udskiftes eller repareres. 
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6. Vedligeholdelse 
 
1. Kontrollér, at elledningen og stikket er fri for skader og ridser. 
 

2. Kontrollér madrasbetrækket for at sikre, at det er ubeskadiget, og at betrækket og 
luftcellerne er korrekt monteret. 

 

3. Kontrollér, at der kommer luft ud af udtagene i siden af pumpen. 
 

4. Kontrollér, at der ikke er beskadigede eller klemte slanger og koblinger.  
 

Kontakt din leverandør  hvis du skal bruge reservedele. 
 
 

7. Fejlfinding 
 
 
 
Pumpen starter ikke Kontrollér, at elledningen er sat i en godkendt stikkontakt. 
 

 Kontrollér, at alle sikringerne er intakte. 
 
Brugeren ligger direkte Trykket kan være forkert indstillet. Justér det i henhold til  
på sengen vægttabellen, og vent et par minutter. Kontrollér igen trykket 
 med hånden. Se punkt 3.4. 
 BEMÆRK! Støttepumpen skal først være tilsluttet. 
 
Madrassen bevæger sig rundt  Kontrollér, at madrassen er fastgjort med elastikbåndene til  
 den underliggende madras. Hvis madrassen har en integreret  

skumkerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), skal den fastgøres 
med remmene på betrækket for at fastgøre madrassen til 
sengebunden. 

 
Pumpen støjer  Kontrollér, hvordan pumpen hænger på sengen. Fjern 
eller vibrerer  pumpen, og hør, om dette gør en forskel. Problemet kan løses 
 ved at placere pumpen på en flad, robust flade eller ved at 
 placere et håndklæde mellem pumpen og sengen. 
 Pumpetasken (tilbehør) kan også anvendes. 
 

Hvis dine spørgsmål ikke besvares med ovenstående oplysninger, bedes du kontakte din 
leverandør  for at få yderligere hjælp. 
 
 

  

Problem Løsning 
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8. Teknisk beskrivelse

8.1 Tekniske specifikationer 
PUMPE SPECIFIKATIONER 
Model CuroCell S.A.M.® 
Spænding 220 V-240 V, 50 Hz 
Strømforbrug 0,05 A 
Sikringstype T1AL, 250 V 
Mål (L x B x H) 25 x 12,5 x 8,5 cm 
Vægt 1,4 kg 
Omgivelser Temperatur Drift: 10° C ˜ 40° C 

Opbevaring: -15° C ˜ 50° C 
Transport: -15° C ˜ 70° C 

Luftfugtighed Drift: 10 % ˜ 90 % ikke-kondenserende 
Opbevaring: 10 % ˜ 90 % ikke-kondenserende 

Atmosfærisk tryk 700 hPa - 1013,25 hPa 
Klassificering Klasse II, type BF, IP21 
MADRAS SPECIFIKATIONER 
Model CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 / CuroCell 

S.A.M.® Switch CF16 
Mål (B x L x H) 80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm 
Vægt 2,7 kg 

BEMÆRK! Producenten kan når som helst ændre specifikationerne for produktet. 

8.2 Mærkning 
Madrassen er mærket med produktnavn, produktionsdato, varenummer, størrelse, pleje- og 
vaskeanvisninger, EAN-stregkode og har plads til påsætning af egen mærkat. På produktet er 
også angivet, hvilken side der er op/ned samt hoved-/fodende. 

ADVARSEL! 
Følg anvisningerne vedrørende drift og vedligeholdelse nøje for at undgå personskade og 
skader på produktet eller andet udstyr. 
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8.3 Symbolforklaring 

Type BF Udstyr i klasse II 
(dobbeltisoleret)

Personer bør kun ligge på 
madrassen i 
længderetningen 

Temperaturområde 

Dryptørring Må ikke tørretumbles Tåler ikke kemisk 
rensning 

Klorin 

Genvinding Læs brugervejledningen 

Maskinvaskes ved 70° C 

CE-mærket iht. direktiv nr. 
93/42/EEC om medicinsk 
udstyr

Maskinvaskes ved 95° C 

Direkte på sengebunden 

Tørretumbling 

Placeres oven på 
eksisterende madras 

Må ikke stryges 

Anbefalet brugervægt Patientinformation
– kategori

Aftørring 

År-måned-dag 

Modvirkning af 
forskydningskraft 

Varenummer 

XXXX-XX-XX

Funktionsgruppe

Må ikke vaskes 

Producent 

Må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald. Følg 
instruktionerne om 
genvinding. 

Fodplacering 

IP-klasse 
(kapslingsklasse) 

Hælfunktion 
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9. Reservedele

Betræk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10 
Betræk Steel, blåt 
Varenummer Størrelse 
294-080200 80x200 cm 
294-080210 80x210 cm 
294-085200 85x200 cm 
294-085210 85x210 cm 
294-090200 90x200 cm 
294-090210 90x210 cm 

294-105200 105x200 cm 
294-105210 105x210 cm 
294-120200 120x200 cm 
294-120210 120x210 cm 

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 
Overdel Olivia, gråt Underdel CuroCell 
Varenummer Størrelse Varenummer  Størrelse 
431-080200 80x200 cm CC-905610 80x200 cm 
431-080210 80x210 cm CC-905611 80x210 cm 
431-085200 85x200 cm CC-905612 85x200 cm 
431-085210 85x210 cm CC-905613 85x210 cm 
431-090200 90x200 cm CC-905614 90x200 cm 
431-090210 90x210 cm CC-905615 90x210 cm 
431-105200 105x200 cm CC-905616 105x200 cm 
431-105210 105x210 cm CC-905617 105x210 cm 
431-120200 120x200 cm CC-905618 120x200 cm 
431-120210 120x210 cm CC-905620 120x210 cm 

Luftceller inkl. slangesæt, afspærringsventil med lynkobling 
Varenummer Størrelse  
CC-250510 80x200x10 cm 
CC-250511 80x210x10 cm 
CC-250513 85x200x10 cm 
CC-250514 85x210x10 cm 
CC-250516 90x200x10 cm 
CC-250517 90x210x10 cm 
CC-250518 105x200x10 cm 
CC-250519 120x200x10 cm

Varenummer Beskrivelse 
CC-250101-E3 CuroCell S.A.M.®, pumpe uden lynkobling
CC-908034 Slangesæt inkl. lynkobling 

Er der behov for andre reservedele, bedes du kontakte din leverandør  for at få yderligere 
hjælp. 
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10. Ekstraudstyr og tilbehør

10.1 Ekstraudstyr 
Indvendigt betræk Soft 
Giver yderligere komfort og kan også anvendes til meget følsomme brugere. Dette er 
inkluderet ved køb af CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16. Placer 
luftcellerne inde i betrækket med den bløde skumside opad. 

Robust transportaske 
Transport- og opbevaringstaske. 

Betræk 
Med svejsede sømme. 

10.2 Tilbehør 
Betræk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF16 
CuroCell S.A.M.® Switch CF10 Indvendigt betræk Soft med 
Indvendigt betræk Soft skumlomme 
Varenummer Størrelse Varenummer Størrelse 
CC-928040 80 x 200 cm CC-928060 80 x 200 cm 
CC-928041 80 x 210 cm CC-928061 80 x 210 cm 
CC-928043 85 x 200 cm CC-928063 85 x 200 cm 
CC-928044 85 x 210 cm CC-928064 85 x 210 cm 
CC-928046 90 x 200 cm CC-928066 90 x 200 cm 
CC-928047 90 x 210 cm CC-928067 90 x 210 cm 

CC-928048 105 x 200 cm CC-928068 105 x 200 cm 
CC-928050 105 x 210 cm CC-928070 105 x 210 cm 
CC-928049 120 x 200 cm CC-928069 120 x 200 cm 
CC-928051 120 x 210 cm CC-928071 120 x 210 cm 

Varenummer Beskrivelse 
CC-9091 Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch 
CC-9093 Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch CF10 
58-900909 Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
CC-9098 Pumpetaske, sort 

10.3 Andet tilbehør 
For at opnå den bedst mulige komfort anbefales det at bruge tilbehør fra din leverandør, 
eftersom vores produkter er designet til at fungere godt sammen. Kontakt din leverandør, hvis 
du har brug for flere oplysninger om vores produkter. 
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11. Garanti 
 
11.1 Omfang 
 

Dette CuroCell®-system er dækket af en 2-årig garanti mod produktionsfejl. Garantien gælder 
ikke almindeligt slid eller skader, der er opstået som følge af uagtsomhed eller forkert 
håndtering/pleje. 
 
11.2 Service og reparationer 
 

Service og vedligeholdelse CuroCell®-madrasserne er medicinske produkter iht. EU-direktivet 
93/42/EEC om medicinsk udstyr, der skal anvendes forebyggende og som et hjælpemiddel ved 
behandling af tryksår. Derfor anbefales det, at produktet regelmæssigt sendes til eftersyn og 
kontrol, så dets funktion og ydeevne opretholdes. Som med alt teknisk udstyr fungerer en 
vedligeholdt pumpe bedre og holder i længere tid. 
 

I produktets forventede levetid vil visse sliddele i pumpen skulle efterses af en autoriseret 
servicetekniker for at opretholde god funktion og ydeevne. Omfang og interval afhænger af, 
hvor meget produktet bruges. 
 

Service og vedligeholdelse skal altid udføres af din leverandør  eller af en af virksomheden 
godkendt tekniker. Brug kun reservedele, der er godkendt af din leverandør. Ved brug af ikke-
godkendte reservedele bortfalder garantien. 
 

Der skal indsendes et reklamationskrav til din leverandør, inden produktet returneres.  
 

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål vedrørende garanti og service. 
 
11.3 Forventet levetid 
 

Produktets forventede levetid vurderes at være 5 år. 
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12. Andre oplysninger

12.1 Demontering og genvinding 
Med undtagelse af visse dele i pumpen er energigenvinding mulig for næsten alt materiale i 
CuroCell®-produkter gennem forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg.  

Pumpe: 
En brugt CuroCell®-pumpe må ikke skilles ad. Den skal i stedet indleveres på en 
genbrugsstation og sorteres som elektronisk affald. 

Madras: 
En brugt CuroCell®-madras skal indleveres på en genbrugsstation og sorteres som brandbart 
affald.  

Kontakt Care of Sweden eller nærmeste forhandler for at få flere oplysninger. 

12.2 Returneringer og reklamationer 
Reklamationer skal sendes til leverandøren. Returnering af et produkt skal ske i henhold til 
leverandørens anvisninger og kan først finde sted, når reklamationen er indberettet. Skader, 
der opstår under transport, skal indberettes til transportfirmaet. 
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13. Egne noter
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Fremstillet af 

E-mail:  export@careofsweden.se
Internet:  www.careofsweden.com

Adresse: 

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

Besøgsadresse: 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Leveringsadresse: 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemærker tilhørende Care of Sweden AB 
© Care of Sweden AB, 2019

E-mail:  @ .
Internet:  www.

Adresse: 


