
CURAPAX® CARE CONCEPT

Tämä uusi ja ainutlaatuinen menetelmä on hygieeninen ja käy-

tännöllinen sekä säästää hoitoon käytettävää aikaa.

Tämä menetelmä mahdollistaa kylmä- ja lämpöhoidon 

jokaiselle ja kaikkiin sairaalaaloihin, se tekee hoidosta 

helpompaa ja mukavampaa sekä potilaille että hoitohen-

kilökunnalle.

VERTAA

Hygieeninen käyttää 

Hygieeninen säilyttää

Nopeasti  käyttövalmis

Käytetään suoraan ihoa vasten

Tilaa säästävä varastointi-hygieeninen säilytyslaatikko

Helposti saatavilla

Integroitu lämpoindikaattori

CURAPAX MONIKÄYTTÖINEN
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Curapax kertakäyttöinen kylmä – ja lämpöpakkaus kuitukangaspäällisellä.

PE, PP, PA, SAP

22 g

250mm x 160mm

110mm h x 190mm b x 285mm l

50 kpl./ ltk, 200 kpl/ kartonki

-

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Painot

Koko

50 kpl laatikon koko

Pakkaus

Lateksiton ja  PVC vapaa

CURAPAX ®

KERTAKÄYTTÖINEN KYLMÄ- JA LÄMPÖPAKKAUS
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JUST ADD 
WATER



NOPEASTI  KÄYTTÖVALMIS

Integroitu takaiskuventtiili  helpottaa veden täyttämistä 

ERITTÄIN HYGIEENINEN

Eliminoi kontaminaatioriski kertakäyttöisellä CURAPAX-
ILLA.

AJANSÄÄSTÖ

Tuotteen nopea käyttöönotto, nopea  lämmitys, eikä 
puhdistamista käytön jälkeen lisäävät  tehokkuutta.  
CURAPAXin kuitukankainen ulkopinta ei vaadi erillistä 
päällistä. 

TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

CURAPAXin kuitukangas suojaa sekä potilasta että 
hoitohenkilökuntaa palovammoilta ja paleltumilta. 

PIDEMPI HOITOAIKA

CURAPAXin suuri tilavuus (550 ml) yhdessä eristävän 
kuitukangaspäällysteen kanssa mahdollistavat pidem-
män hoitoajan 

MONIPUOLINEN

Yhdistämällä pakkauksia niiden ainutlaatuisten kulmissa 
olevien aukkojen avulla on helppo luoda haluttuja käyt-
tökohteita kuten kaula/hartiapakkaus.

INTEGROITU LÄMPÖINDIKAATTORI

Lämpöindikaattori  on ohjeellinen lisävarotoimenpide 
vahinkojen ehkäisemiseksi.  

• Hygieeninen ja kertakäyttöinen  joka vähentää kontaminaatioita
• Nopeasti käyttövalmis ja yksinkertainen hävittää
• Turvallinen vaihtoehto sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle
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CURAPAX ®

KERTAKÄYTTÖINEN KYLMÄ- JA LÄMPÖPAKKAUS

HUOMIOITAVAA: 
Jos takaiskuventtiiliä ei ole kunnolla tyhjennetty pieni määrä vettä/geeliä voi valua ulos.   Ylikuumennettu pakkaus voi purskahtaa ulos 
– ole varovainen, kun otat pakkauksen mikrosta/inkubaattorista. Pakkauksen lämpötila voi hiukan nousta vielä lämmittämisen lopettami-
sen jälkeenkin. Koska on olemassa suuri mahdollisuus, että tuotetta käytetään, kun sen lämpötila on saavuttanut 45 °C , lämpöindikaattori 
muuttuu punaiseksi. Lämpöindikaattori  on ainoastaa ylimääräinen ohjeellinen varotoimenpide vahinkojen ehkäisemiseksi.  Pakkaus tai 
geeli voi olla liian kuuma käyttökohteeseen – vaikka indikaattori ei ole muuttunutkaan punaiseksi.  Muista käsitellä pakkausta aina huolel-
la. Pakkaus, joka on liian kuuma tai kylmä voi johtaa ihon tai sen alapuolisten kudosten vahingoittumiseen.  Kiinnitettävä erityistä huomio-
ta hoidettaessa potilaita, joilla on heikentynyt tuntoaisti. Diabeetikot ja potilaat, joilla on huonontunut verenkierto tulisi olla yhteydessä 
lääkäriin ennen lämpöhoidon aloittamista. Huomioi, että lasten, vanhusten  ja raskaana olevien iho ovat erityisen herkkiä ja vaativat siksi 
valvontaa. Pakkaus on AINOASTAAN ulkoiseen käyttöön. Vahingoittunut pakkaus on hävitettävä välittömästi. 

SUOSITUS:
Jokainen mikroaaltouuni toimii erilailla. Siksi suosittelemme, että CURAPAXia lämmitetään esim. 20 sekuntia kerralla kunnes saavute-
taan halutun lämpöinen tuote juuri nimenomaisessa mikrossa.

CURAPAX®  SISÄLTÄÄ:
PE, PA, PP ja erittäin imukykyistä polymeeriä (SAP). CURAPAX on sekä PVC vapaa että lateksiton.  Geeli on myrkytön, ihoystävällinen ja 
liukenee suolaveteen.  Geelin nauttimista tulee välttää. Jos geeliä on nautittu, tulee ottaa yhteys lääkäriin.   CURAPAX® on myrkytön, 
kertakäyttöinen, joka voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.


