CURAPAX®: HYGIENISK, SÄKER OCH TIDSBESPARANDE

VÄRMETERAPI

CURAPAX GEL-KUDDE
BRUKSANVISNING:
1.

Fyll påsen helt med
kallt/ljummet vatten.

2.

Vänd påsen så att
ventilen ”låser”. Häll ut
det överblivna vattnet
från påfyllnings ventilen.

3.

Värm kudden i
mikrovågsugn eller
värmeskåp tills den
önskade temperaturen
uppnås. mikrovågsugn:
Börja med 1½
½ minut
(800 W) och värm ev.
ytterligare i 20 sekunder
åt gången.
Kudden är klar att
använda. Den kan
placeras direkt på
patientens hud.

Förr var värmeterapi tidskrävende och ohygieniskt.
Det är väldokumenterat, att värmeterapi kan lindra muskelsmärtor, förenkla IVinläggning och kan hjälpa kalla patienter efter operation. Dessvärre sker det ofta att
patienterna inte erbjuds värmeterapi för att de existerande metoderna kräver för
mycket tid till förberedelser och hantering. Eller är ohygieniskt,
också utrymmesbrist på avdelningen spelar in.
Nu finns det en ny och enklare lösning.
CURAPAX är en hygienisk engångs gel-värmekudde, den är klar att använda på 2
minuter. Under uppvärmningen skapas en mjuk, ofarlig gel. Kudden är beklädd med
textil, som gör den säker och behaglig att använda. Ingen tid för efterföljande
insamling och rengöring krävs. Före användning väger och tar CURAPAX samma
plats som ett tomt kuvert, så den kan lätt förvaras på varje avdelning, vilket gör
värmeterapi tillgängligt för personal och patienter.
Fördelar
Eliminerer risken for kors-kontamination. Är den enda gel-fyllda
engångsprodukten till värmeterapi på marknaden.
Snabbt och säkert. Värmekudden är klar på 2 minuter och är lätt och säkert att
hantera. Det behövs inte kokande vatten, och höljet av textil skyddar mot
brännskador. Gelen är ofarlig och innehåller inga gifter.
Platsbesparande lösning. Den hygieniska 50-packs lådan är stor som en
skokartong och väger endast 1,2 kg. Därmed kan förpackningen lätt få plats på
alla avdelningar. De flesta konkurrerende produkterna väger 300 – 500 gram
pr. st. och tar stor plats.
Flexibelt användande. Kan till exempel lätt skapa en nack/skulder-kudde
genom att sätta ihop två kuddar i de unika “öronen” i hörnen.
Engångsbruk betyder “inga dolda omkostnader”. Vårdpersonalen behöver
inte bruka tid (=pengar) på hantning, iordningställande, desinfektion och
förvaring av använda produkter. Det är inga utgifter till tvätt av (våta)
handdukar och örngott, som oftast används tillsammans med hemmagjorda
eller flergångs-värmekuddar. Patienterne drar inte på sig oacceptabla,
kostbara sjukhusinfektioner från en oren, återanvänd värmekudde.
Slängs som vanligt hushålls avfall. Innehåller PE, PA, PP och super
absorberande polymer (SAP). Är fri från PVC och latex.

CURAPAX … varmt valt välbefinnande
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4.

Tänk på:
Vid över-upphettning kan
kudden brista. Tag därför
försiktigt kudden ut ur
mikrovågsugnen. Kudden kan
efter uppvärmning vara
varmare än den omedelbart
känns. Var särskilt påpasslig
vid patienter med nedsatt
känslighet.

OMEDELBAR VÄRME/
KYLKUDDE:
Fyll med varmt eller (is)kallt
vatten. Kudden är klar att
använda.
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