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Klargøring af madras og pumpe

1 Læg madrassen direkte på sengebun-

den, så cellerne vender opad. 

2  Fastgør madrassen i hvert hjørne ved 

hjælp af stropperne. 

3  Tjek, at sengens elevationsfunktion 

virker, når madrassen er blevet spændt 

fast til sengebunden.

4  Hæng pumpen på sengegavlen ved 

hjælp af krogene.

5  Tjek, at CPR-stroppen ved hovedgær-

det kan ses og sidder korrekt.  

6  Slut madrassens luftslanger til quick 

release koblingerne på siden af pum-

pen.

7  Sæt strømstikket i stikkontakten.

8  Tænd pumpen på vippekontakten på 

pumpens højre side. Tryk bagefter på 

tænd- og slukknappen (figur 1).

 Pumpen viser 10 i Timer (figur 4) og 0 

i komfortindstilling (figur 3). Madrassen 

er klar til brug, når Cycle Timer lyser 

grønt. Læg et løst lagen på madrassen 

inden brug. 

9  Pumpen indstiller sig automatisk til 

brugerens vægt. Madrassen kan gøres 

blødere eller hårdere ved at trykke på 

komfortindstilling (figur 3). 

 Komfortindstilling aktiveres ved at hol-

de tænd- og slukknappen (figur 1) inde 

i 5 sekunder. Nu kan alle frontpanelets 

knapper og funktioner bruges.

Håndprøven

Kontrollér altid, at madrassen har den kor-

rekte mængde luft i sig under brugeren.

Det gøres ved at føre hånden ind mellem 

cellerne under brugerens tungeste del (fx 

bækkenet).

Madrassen skal være præcis så fyldt, at 

brugeren ligger/sidder halvvejs nede i 

madrassen.

Pumpens funktion
Autofirm MAX-funktion 

Autofirm MAX-funktionen bruges til pleje 

i sengen. Funktionen fylder madrassen 

med den maksimale mængde luft, hvilket 

letter pleje og forflytning. Trykket holder 

i 15 minutter. Bagefter vender pumpen 

automatisk tilbage til vekseltryk. 

Tryk på Autofirm MAX (figur 5) for at 

afbryde funktionen.

Upright/Siddefunktion

Pumpen har en siddefunktion (Upright),

som er beregnet til fx lunge- og hjerte-

syge, som sidder meget op i sengen. 

Funktionen aktiveres ved at trykke på 

Upright-knappen (figur 6).

I tilfælde af hjertestop

Madrassen skal være flad, hvis der skal  

gives hjertemassage. Hurtig tømning  

af madrassen sker ved at trække i CPR- 

stroppen ved hovedgærdet. Bagefter 

trækkes tilslutningsslangerne ud af  

pumpen. Start hjertemassagen, mens 

madrassen tømmes!

Driftsforstyrrelser

Hvis madrassen mangler strøm eller

trykket er for lavt, vil alarmknappen på

frontpanelet bippe og lyse (figur 8).

Tjek, at luftslanger, strømstik og 

CPR-stroppen sidder korrekt. Kontakt 

Cobi Rehab for yderligere hjælp.

Rengøring af Cobiflow 500

- Til daglig rengøring af madrassen bru-

ges vand, et desinfektions- og/ eller et 

mildt rengøringsmiddel samt en ren, tør 

klud.

-  Betrækket kan maskinvaskes ved 60° C.

-  Betrækket kan tørretumbles ved lav 

varme. Betrækket skal være helt tørt, 

før det lægges på madrassen igen.

-  Betrækket må ikke tørres i tørreskab 

eller stryges.

-  Vaskes cellerne under betrækket, skal 

de være helt tørre, inden betrækket 

lægges på.

-  Pumpen kan rengøres med en hårdt 

opvredet klud med vand og lidt neutral 

sæbe.

QUICK guide

Cobiflow 500 vekseltryksmadras
med dual plus pumpe
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