C UR A PAX ®
HYGIEJNISK, SIKKER OG TIDSBESPARENDE
FØR VAR VARMETERAPI TIDSKRÆVENDE OG UHYGIEJNISK.
Det er veldokumenteret, at varmeterapi kan lindre muskelsmerter, letter IV-anlæg og kan hjælpe
kolde patienter efter operation. Desværre sker det ofte, at patienterne ikke tilbydes varmeterapi, fordi
de eksisterende metoder til varmeterapi kræver for megen tid til klargøring og håndtering. Eller er
uhygiejniske. Også pladsmangel på de enkelte afdelinger spiller ind.
NU ER DER EN NY OG NEMMERE LØSNING.
CURAPAX er en hygiejnisk engangs gel-varmepakning, der er klar på 2 minutter. I løbet af opvarmningen dannes en blød, ugiftig gel. Pakningen er beklædt med et tekstil, der gør den sikker og behagelig
at anvende. Ingen tid til efterfølgende indsamling og rengøring er påkrævet. Før brug vejer og fylder
CURAPAX det samme som en tom konvolut, så den kan let opbevares på hver enkelt afdeling, hvilket
gør varmeterapi tilgængeligt for personale og patienter.

FORDELE:
Har integreret varmeindikator. Varmeindikatoren er en ekstra vejledende sikkerhedsforanstaltning
mod skadevoldende anvendelse.
Eliminerer risikoen for kryds-kontamination. Er ét af de meget få gel-fyldte engangsprodukter til
varmeterapi på markedet.
Hurtig og sikker klargøring. Varmepakningen er klar på 2 minutter og er let og sikker at håndtere.
Der er ikke brug for kogende vand, og tekstilet på ydersiden beskytter mod forbrændinger. Gel’en er
ugiftig.
Pladsbesparende løsning. Den hygiejniske 50-stks. dispenserboks fylder som en sko-æske og
vejer blot 1,2 kg. Dermed kan pakningerne let finde plads på alle afdelinger. De fleste konkurrerende
produkter vejer 300 – 500 gram pr. stk. og fylder tilsvarende.
Flexibel anvendelse. Kan for eksempel let danne en nakke/skulderpude ved at sætte to pakninger
sammen i de unikke “øjer” i hjørnerne.
Engangsbrug betyder “ingen skjulte omkostninger”. Plejepersonalet skal ikke bruge tid (=penge) på
afhentning, klargøring, desinfektion og opbevaring af brugte pakninger. Der er ingen udgifter til vask af
(våde) håndklæder og pudevår, der oftest benyttes i forbindelse med hjemmelavede eller genbrugsvarmepakninger. Og patienterne pådrager sig ikke uacceptable, kostbare hospitalsinfektioner fra en
uren, genbrugt varmepakning.
Bortskaffes som almindeligt husholdnings-affald. Indeholder PE, PA, PP og super absorberende
polymer (SAP). Er fri for PVC og latex. CURAPAX ® er et ugiftigt engangs-produkt, der kan bortskaffes
med almindeligt husholdningsaffald.
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