Quickguide
ProCare Auto/ProCare 3 Auto
Slå pumpen Av/På
Power

Når den grønne diode lyser er panelet låst. For å låse/låse opp,
trykk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tenner/slukker.
Lock/unlock Låsefunktion

Max Firm

Panelet låses når det ikke har vært i bruk på 3 min.
Funksjonen benyttes ved pleie/mobilisering.
Madrassen blir hard/statisk.
Slås automatisk av etter 20 minutter og vender tilbake til
forrige innstilling. Funksjonen kan også slås av manuelt ved å
Max Firm knappen igjen.
Justere trykket i madrassen basert på pasientens vekt – trykk
for rejustering ved ny pasient – når det kun er ett lys er

Trykindstilling

trykket innstilt.
“0” er det trykk systemet automatisk finner.
“+” er et litt høyere trykk = fastere madrass.

Tuning Komfortindstilling

“-” er et litt lavere trykk = bløtere madrass.
Alternate: Dynamisk funksjon.
Systemet vil veksle trykket i cellene hvert 10. minutt.

Terapi-valg

Static: Statisk funksjon.
Madrassen er stillestående med samme trykk i alle celler.
Seat Inflation:
Sittefunksjon gir pasienten ytterligere støtte i sittende
stilling (f.eks. spisesituasjoner).
Ved trykk på alarmknappen, gjøres alarmer lydløse.

Alarm

Alarmer
ProCare Auto/ProCare 3 Auto
Low pressure
Lavt trykk

Årsak
Løsning

Power failure
Strømsvikt

Low pressure lampe lyser ut for symbolet:

CPR-ventilen kan være utløst/dreiet eller det er en lekkasje i
madrassen.
Lukk CPR-ventilen eller sjekk mulig lekkasje i madrass eller
utetthet i celle/luftslange.
Sjekk at slangene er satt ordentlig fast inn i pumpen.
Kontakt servicepersonell hvis problemet ikke kan løses.
Power failure lampe lyser ut for symbolet:

Årsak

Feil i strømforsyningen, strømmen er slått av,
ledningen er frakoblet eller, pumpen er slått av.

Løsning

Sett ledningen i stikkontakten eller pumpen.
Kontroller at at pumpen er påslått.

Service
Lampe lyser ut for
Tid for serviceettersyn

ved

symbolet

Årsak

Tilstoppet filter eller slitt pumpemembran.

Løsning

Kontakt servicetekniker for hjelp, eller kontakt leverandør.

NØDSITUASJON
HJERTESTOPP, CPR

Løsning

Den røde CPR-ventil finnes på
siden av madrassen i
hodeenden.

CPR-ventilen dreies, så luften tømmes hurtigt ut av madrassen.
Slangene kan også frakobles pumpen for å tømme
madrassen hurtig for luft.

