
CURAPAX ®varmepute for smertelindring

Forebygge  hypotermi:  Pasienten bør holdes varm for å  forebygge postoperative 
komplikasjoner som: risiko for sårinfeksjon, nedsatt sårtilheling, blødningstendens og energi 
ved  muskelskjelvinger(Lindahl&Selldèn.2000 og haug, Sand,& Sjaastad,1992).

CURAPAX® gir følgende fordeler:
▪ En effektiv oppvarming som medfører kortere liggetid på post operativ avdeling. Pasienten 

gjenvinner fortere normaltemperatur.
▪ Mindre bruk av smertestillende. 
▪ Høyere pasientkomfort.
▪ Ingen risiko for krysskontaminering.

Informasjon om hypotermi:
Oppholdet på postoperativ forlenges med opp til  26% for hypotermipasienter  
sammenlignet  med pasienter med normal kroppstemperatur.
Hypotermi har en dokumentert effekt på kroppens medisinmetabolisme og forlenger 
effekten av de medikamenter som brukes i forbindelse med anestesi.

Selv ved kirurgiske inngrep av kortere varighet ses hypotermi.

Fakta om hypotermi på postoperativ avdeling:
• Hypotermi(35-36°C) kan være en risiko for postoperative komplikasjoner.
• 19% fikk flere sårinfeksjoner(Kurz, Sessler og Leunardt.(1996).
• 4% fikk flere trykksår
• 8%  flere hadde behov for blodtransfusjon
• 21% flere fikk sirkulatoriske problemer
• Andre komplikasjoner er: Nedsatt sårtilheling, økt blødningstendens, frysninger, og 

nedsatt komfortopplevelse.
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BRUKSANVISNING CURAPAX®

CURAPAX SOM VARMEPUTE:
1. Fyll  Curapax® med varmt  vann
2. Snu Curapax® opp ned, så ventilen ”låser”. Fjern overskytende vann
3. Klem evt. litt på Curapax® og fordel  gelen. Se på varmeindikator.  Curapax® er klar til bruk
4. Curapax® kan eventuelt varmes i mikrobølgeovn eller i varmeskap

CURAPAX SOM KJØLEPUTE:
1. Fyll  Curapax®  med kaldt vann
2. Snu Curapax® opp ned, så ventilen ”låser”. Fjern overskytende vann.
3. Klem evt. litt på Curapax® og fordel  gelen. Curapax® er klar til bruk.
4. Curapax® kan eventuelt kjøles ned i kjøleskap

ADVARSEL: 
Hvis overskudsvann ikke blir fjernet, kan det lekke vann/gel ut. 
Ved overoppheting kan puten briste, ta derfor puten forsiktig ut av mikrobølgeovnen.
Værforsiktig ved bruk til pasienter med nedsatt følsomhet.

Curapax® kan trygt kastes i alminnelig husholdningsavfall.

Varenr: 571032909101 50stk/eske

Integrert enveisventil, sikrer lett 
påfylling av vann

Engangsbruk, hindrer 
kryssinfeksjoner

Tidsbesparende, trenger ikke 
renhold etter bruk. Skal brukes 
direkte på huden uten håndkler/ 
annen emballasje

Gel og nonwoven-materiell gir 
lang behandlingstid (opp mot 2 
timer på kroppen) 
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Varmeindikator. Ved høy 

temperatur (over 45 °C), 
blir merket rødt. (NB- varme-

indikatoren er kun veiledende 
ikke absolutt, kjenn etter!)

Ikke for varm

For høy 
temperatur


