
Brugervægt

Madrassen er beregnet til brugervægt op 

til 270 kg.

Auto Firm

Aktivering af Auto Firm pumper madras-

sen op til ca. 70 mmHg i 30 min, og retur-

nerer derefter til vekseltryks funktionen, i 

det før angivne niveau.

Kontrol af trykaflastningen

 Passende tryk findes ved at foretage  

en håndprøve:

Når cellen under brugers tungeste del er 

tom, føres en hånd ind ovenpå den tom-

me celle. Vi anbefaler en afstand mellem 

bruger og underlægningsmadrassen på 

2-4 cm. 

Husk at bruger skal have ligget på 

madrassen svarende til cyklus tiden, når 

håndprøven udføres.

Når bruger ikke benytter madrassen, 

pumpes den op til den opnår det indstille-

de modtryk. Når brugeren så lægger sig 

på madrassen lukker pumpen selv den 

overskydende luft ud.

CPR/Ved hjertestop

Hvis der skal foretages hjertemassage 

ved hjertestop, træk i CPR ventilerne 

STRAKS for at lade luften slippe HURTIGT 

ud af madrassen.

Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres om-

hyggeligt ved skift mellem brugere for at 

undgå krydskontamine ring. Følgende er 

en god retningslinje, men lokale beslut-

ninger 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 op til  

95° C. 

- Betrækket kan tørretumbles ved lav 

varme. Betrækket skal være helt tørt 

før påmontering. 

- Betrækket må ikke tørres i tørreskab 

og må IKKE stryges. 
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QUICK guide

XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Scan koden og få flere 
produktinformationer.

Opsætning af XXL-Rehab Vekseltryksmadras

1. Læg madrassen fladt på liggefladen. Slangerne der skal tilkobles pumpen bør 

være i fodenden.

2. Hæng pumpen på fodenden og kontrollér at den sidder stabilt.

3. Kobl slangerne fra madrassen til pumpen. Se efter at de slutter korrekt til. 

 Bemærk: Det er vigtigt at slangerne ikke er knækkede, eller fanget under 

madrassen.

4. Se efter at CPR ventilen er korrekt tilsluttet madrassen og LUKKET!

5. Tilslut pumpen til lysnettet. 

 BRUGEREN MÅ IKKE LIGGE PÅ MADRASSEN I OPSTARTSFASEN.

6. Tilslut strømmen ved at tænde på tænd/sluk knappen på højre side af pumpen. 

Der vil nu høres en BIP lyd.

7. Pumpen vil straks gå i ”statisk funktion”. Den vil fylde madrassen til 30 mmHg,  

og derefter skifte over til ”vekseltryks funktion”. 

Hvis madrassen ikke opnår 30 mmHg efter 30 minutter vil den blive i ”statisk 

funktion” og fortsætte opfyldningen. Hvis 30 mmHg endnu ikke er opnået efter 

endnu 15 minutter vil alarmen lyde og LED lampen vil tænde. Kontakt depotet.

8. Cyklus tid og tryk niveau er forudsat til middel niveau. Brug panelet til at vælge 

korrekt cyklus tid og tryk niveau.

9. Når madrassen er klar (Normalt Tryk LED lampen lyser), lægges et almindeligt 

lagen løst henover madrassen.


