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Opsætning af madras og pumpe

1 Læg madrassen direkte på senge-

bunden, så cellerne vender opad og 

fod-symbolet på betrækket er placeret 

i fodenden. 

2  Fastgør madrassen i hvert hjørne ved 

hjælp af stropperne. 

3  Efterse at alle sengens funktioner kan 

bruges, når madrassen er spændt fast 

på liggefladen, før næste trin udføres.

4  Hæng pumpeenheden på sengegavlen 

ved hjælp af krogene.

5  Tjek at madrassens CPR flap/knap i 

venstre side af hovedenden er placeret 

korrekt, lukket og at CPR skiltet er 

tydeligt.  

6  Tilslut madrassens luft slanger til quick 

release koblingerne på pumpe enhe-

dens udtag. 

7  Sæt stikket i en kontakt. Pumpe en-

heden tændes på vippekontakten på 

enhedens højre side. 

8  Tryk på On/off knappen for at tænde, 

den sidder på siden af pumpen. Tryk 

derefter panellock/tænd/sluk (figur 1) 

og pumpen går i gang ved at vise 10 i 

timer (figur 4) og 0 i comfort indstil-

ling (figur 3). Der går ca. 20 minutter 

før brugeren kan lægges på madras-

sen. Når madrassen er klar, lyser timer 

indikationen (figur 2) grønt. Læg et 

løst lagen på madrassen. Brugeren kan 

nu lægges på madrassen.

9  Pumpen indstiller sig automatisk på 

brugerens vægt. Dog kan komforten 

indstilles op – eller ned på comfort 

indstilling (figur 3). + gør den hårdere, 

- gør den blødere. For at bruge denne 

funktion, hold panellock/tænd/sluk 

(figur 1) inde i 5 sek. Derefter kan alle 

panelets funktioner anvendes.

 Plejepersonalet/terapeuten bør altid 

kontrollere luften under brugeren ved 

en håndprøve under brugerens bæk-

ken. Det gøres ved at føre hånden ind 

i madrassen ovenpå den celle, der er 

under brugerens tungeste del (bække-

net). Kontrollér, at brugeren ikke ligger/

sidder igennem madrassen.   

Brugeren skal være sunket halvvejs 

ned i madrassen.

Brugervægt

Madrassen er beregnet til brugervægt fra 

30-150 kg.

Autofirm max / plejefunktion

Autofirm max funktionen bruges, når der 

skal plejes i sengen.  

Funktionen pumper madrassen hård i 15 

minutter og skifter derefter automatisk 

tilbage til vekseltryk. Ved brug af autofirm 

bliver madrassen fyldt med luft til maksi-

mum trykket opnås. 

Pleje og forflytning gøres lettere. Pleje-

funktionen vil automatisk annulleres efter 

15 minutter. 

Tryk på Autofirm max (figur 5) for at 

afbryde tidligere.

Upright / Siddefunktion

Knappen aktiveres hvis patienten er sid-

dende konstant (figur 6). Denne funktion 

er ikke for korte perioder.

CPR / ved hjertestop

Skal der gives hjertemassage, lukkes 

luften straks ud ved at hive i CPR flap 

ved hovedgærdet og tilslutningsslanger 

afmonteres ved pumpen. 

Ved driftsforstyrrelser:

Lavt tryk / strømafbrydelse

Motorenheden gør personalet opmærk-

som på, at systemet har insufficiente tryk 

værdier. Systemet vil alarmere og lyse i  

figur 8. Kontroller strømstik, luftslanger og 

om CPR er korrekt sat i. Se fejlsøgnings-

skema i brugsanvisning på www.cobire-

hab.com eller kontakt tekniker/depot.

Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres om-

hyggeligt ved skift mellem brugere for at 

undgå krydskontaminering. Følgende er 

en god retningslinje, men lokale beslutnin-

ger vedr. rengøring bør ligeså følges. 

- Daglige rengøringer kan udføres ved 

sengen med desinfektionsmidler, vand 

og mildt rengøringsmiddel samt en ren 

og tør klud. 

-  Rengøring af pumpen kan udføres med 

en hårdt opvredet klud med vand eller 

med lidt neutral sæbe.

-  Vær omhyggelig med, at celler og 

betræk er HELT tørre før brugeren igen 

ligger på overfalden. 

-  Betrækket kan maskinvaskes ved 60° C.

-  Betrækket kan tørretumbles ved lav 

varme. Betrækket skal være helt tørt før 

påmontering.

-  Betrækket må ikke tørres i tørreskab og 

må IKKE stryges. 

QUICK guide

Cobiflow 500 vekseltryksmadras
med dual plus pumpe
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