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Pumpens monitor måler konstant 

trykket i madrassen. Ved for lavt 

tryk, fylder pumpen automatisk 

madrassen til det fastsatte niveau. 

ON/OFF - figur 1 

Tænd- og slukknappen sidder på 

højre side af pumpen. 

SIKRING - figur 2 

Pumpen har to sikringer. 

LEDNING - figur 3 

Ledningen er fastmonteret på 

pumpen. 

PRESSURE RANGE  - figur 4 

Madrassen har 8 komfortniveauer 

stigende med 34 kg pr. niveau. 

CYCLE TIME (cyklustid) - figur 5 

Der er 4 cyklustider, 10, 15, 20 eller 

25 min. 10 min. = 2 tændte dioder. 

15 min. = 4 tændte dioder osv.  

 

 

ALARM RESET - figur 6 

Alarmen lyder og ALARM 

RESET-lampen blinker ved 

strømsvigt eller tryktab. 

Tryk på knappen for at slå lyden 

fra eller til igen. 

STATIC – figur 7 

Statisk funktion stopper 

vekseltrykfunktionen. 

ALTERNATING - figur 7 

Tryk på ALTERNATING for at 

skifte til vekseltrykfunktion. 

AUTOFIRM - figur 8 

Autofirm er til pleje i sengen. Her  

fyldes madrassen op 70 mm Hg 

(maksimum). Holdes i 30 min. 

Tryk på AUTOFIRM for stop af 

funktion, før de 30 min. er gået. 

Pumpen skifter automatisk 

tilbage til vekseltryk.  

Bariatrisk vekseltrykmadras op til 270 kg 

QUICK GUIDE 

Opsætning af Bariatrisk 
vekseltrykmadras op til 270 kg 
 
1. Læg madrassen på sengen med 
slangerne til pumpen placeret i 
fodenden. 
 
2. Hæng pumpen på sengegavlen og 
kontrollér, at den sidder stabilt. 
 
3. Kobl madrassens slanger til 
pumpen. Sørg for, at de slutter 
korrekt til.  
 

 Slangerne må ikke ”knække” eller 
være gemt under madrassen. 

 
4. Sørg for, at CPR-stropperne 
sidder korrekt og er tilsluttet 
madrassen. 
 
5. Sæt pumpen i stikkontakten. 
 

 Borger må ikke ligge på madrassen 
under opsætningen. 

 
6. Tænd på tænd/sluk knappen på 
højre side af pumpen. Afvent biplyd. 
 
7. Når pumpen tændes, går den i 
statisk funktion og fylder madrassen 
op til 30 mm Hg. Herefter skifter 
pumpen over til vekseltryk 
(ALTERNATING). 

 
Når trykket ikke op på 30 mm Hg 
efter 45 minutter, lyder alarmen 
og LED-lampen tændes. Kontakt 
da depotmedarbejder eller Cobi 
Rehab på 70 25 25 22. 
 
8. Cyklustid og komfortniveau er 
sat som default til en middelværdi. 
Brug panelet til at vælge cyklustid 
og komfortniveau (PRESSURE 
RANGE). 
 
9. Efter endt opsætning lægges et 
løst lagen på madrassen. 
 
Kontrol af tryk – håndprøven 

Mærk på luftcellerne, der  har 

kontakt med udsatte områder. 

Madrassen må ikke være for hård. 

Der skal være 2-4 cm afstand til 

bunden af madrassen. 

Håndprøve kan først foretages, 

når bruger har ligget minimum 10 

minutter på madrassen. 

Rengøring 
Brug vand, en ren klud og et mildt 
rengøringsmiddel.  
Desinficer madras og pumpedele 

med ethanol 70-85% eller et 

klorprodukt min. 1000 og max.  

10 000 ppm. 

CPR-stropper 

Fodende 
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