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Opsætning af madras og pumpe

1 Læg madrassen direkte på sengebun-

den med luft slangerne ved fodenden 

af sengen. 

2 Hvis vekseltryks-funktionen skal an-

vendes, hæng pumpen på sengegav-

len ved hjælp af monteringsbeslagene 

på bagsiden af enheden. Pumpen kan 

ligeledes placeres opretstående på 

gulvet. 

3 Tilslut madrassens 3 luft slanger til 

quick release koblingerne på siden 

af pumpen. Enhver slange kan sidde 

på enhver quick release kobling på 

pumpen. Altså: Man kan ikke sætte en 

luft slange på en forkert quick release 

kobling. Quick release koblingen giver 

en ”klik-lyd”, når luft slangen er sat 

”helt” og korrekt på koblingen. Ved af-

tagningen af en luft slange fra en quick 

release kobling, presses metal-fladen 

ind, så luft slangen løsnes.

4 Kontrollér, at luft slangerne er mon-

teret rigtigt ved at trække forsigtigt i 

dem. Sørg for, at luft slangerne ikke er 

snoede eller gemt under madrassen 

eller betrækket. 

5 Sæt stikket i en kontakt. Tænd for 

pumpen på vippekontakten On/off på 

pumpens venstre side.

6 Når pumpen er tændt, vil madrassen 

blive pustet op, og alle funktioner vil 

være inaktive, indtil madrassen er fyldt. 

7 Det tager ca. 10 minutter for madras-

sen at blive helt fyldt.  Efter 10 minut-

ter: vælg ønsket trykindstilling og vent 

yderligere 10 minutter. 

8 Anbring brugeren på madrassen.  

Løft sengehestene op. 

Brugervægt
Madrassen er beregnet til brugervægt fra 
25-180 kg.

Funktionsindstilling (Se figur 1) 
Skifter mellem Autofirm funktion eller vek-
seltryks-funktion.

Auto firm funktion (00000)  
Alle madrassens celler bliver fyldt ensartet, 
når denne funktion er valgt.
Autofirm funktionen slår selv fra efter 20 
minutter.

Vekseltryks-funktion (00°00°0)  
Tilstødende celler i madrassen bliver skiftevis 
oppustet og tømt for luft, når denne funktion 
er valgt. Justér trykket, så det passer til bru-
geren ved at trykke på figur 2.

Komfort indstilling (Se figur 2) 
Komforten på madrassen kan indstilles til at 
gøres hårdere, tryk på + og gøres blødere 
ved tryk på minus -.

Alarm/Advarsels lysdiode (Se figur 3)  
ved lavt tryk / strømafbrydelse
Hvis strømmen bliver afbrudt, mens enheden 
er tændt, lyder en alarm. Tryk på knappen:  

 for at slå lyden fra.
Hvis der opstår tryk-tab i madrassen, mens 
enheden er tændt, lyder en alarm og lys 
blinker. 

Låse funktion (Se figur 4) 
Låse funktionen låser efter 3 sek., hvis der 
ikke har været stillet på knappernes funkti-
oner. Hvis låse funktionen er låst, skal den 
låses op, før nye indstillinger kan foretages. 
For at låse op trykkes på figur 4 i 5 sekunder, 
til lyset ved knappen slukker.

Siddefunktion (Se figur 5)
Hvis Siddefunktionen er valgt, vil lysdioden 
lyse op, og pumpen øger trykket lidt. Denne 
funktion vælges, hvis brugeren skal sidde op. 
Hvis brugeren skal ligge, skal denne funktion 
være deaktiveret.

ALARM-Mute-knappen (Se figur 6) 
 Aktiveres, hvis lydløs tilstand ønskes. 

Dioden vil fortsat blinke. 

Ved driftsforstyrrelser
Kontrollér strømstik, luftslanger og celler. Se 
checkliste for problemløsning i brugsanvis-
ning på www.cobirehab.com eller kontakt 
tekniker/depot.

CPR 
For at tømme madrassen og skabe fast 
underlag for CPR:
1.  Frakobl madrassens luft slanger fra quick 

release koblingerne på siden af pumpen.

2.  Start CPR straks. Vent IKKE til madrassen 
er helt tømt for luft!!!

Rengøring
Pumpen og madrassen skal desinficeres 
grundigt mellem hver patientbrug for at 
undgå krydskontaminering og infektioner. 
Lokale rengørings- og desinfektionspolitikker 
skal overholdes, men det følgende er anbefa-
lede retningslinjer. 
Daglige rengøringer kan udføres ved sengen 
med desinfektionsmidler, vand og mildt ren-
gøringsmiddel samt en ren og tør klud. 

- Tør de udvendige overflader på pumpen, 
strømkablet og luft slanger med en fugtig 
klud med et desinfektionsmiddel og vand 
eller mildt rengøringsmiddel.  
Tør efter med en ren, tør klud.

-  Vær omhyggelig med, at madrassen og 
betræk er HELT tørre før brugeren igen 
ligger på overfladen. 

-  Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.

-  Betrækket må tumbles i tørretumbler på 
laveste temperatur, indtil det er tørt eller 
hænges til tørre, når det er muligt.

- Betrækket må IKKE stryges.
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