BRUGERVEJLEDNING
CIRRUS DYNAMISK HELMADRAS
TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M.
STADIE 4
Installation og start
1. Læg madrassen på sengebunden.
2. Hæng pumpen på ende gavlen, (fodenden), ved hjælp af
to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden
af sengen.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der
høres et ”klik”, er slangerne koblet korrekt på pumpen
4. Sæt stikket i og tænd for pumpen. Der skal tændes både
på siden og på frontpanelet.
5. Pumpen fylder madrassen. Autofirm lyser til madrassen er
fyldt.
6. Indstil pumpen i følgende rækkefølge:
a. Therapy indstilles til alternate (dynamisk)
b. Comfort indstilles efter brugerens vægt brug
piletasterne til den ønskede indstilling er nået,
vejledende vægtskema hænger på pumpen.
c. Cykle time indstilles, 10 er mest brugt.
7. Når madrassen er helt fyldt, vil pumpen starte på de
indstillede Funktioner, og Autofirm slukker.
8. Ønsker man at ”låse” pumpen for at undgå uønskede
ændringer, tryk da på PANEL LOCK i 2 sek. og der tænder
et grønt lys. For at låse op igen trykkes igen i 2 sek.
Til det grønne lys Slukker. Der kan låses når Autofirm
slukker.

1. Tryk/komfort
Indstil efter brugerens vægt og ønskede komfort. Brug
vægtskala som rettesnor. Lav altid Håndtest
2. Cyklus tid
Indstil på den ønskede tid.
3. Terapiform
Indstil den ønskede terapi ved at trykke på knappen til
der er lys ved det ønskede.
 AUTOFIRM,
bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel
fast/hård så det er lettere at arbejde. Denne
funktion holder i 20 min., så vender den tilbage til
alternerende. (sidste indstilling)
 ALTERNATE, vekseltrykfunktion
 STATISK, stille stående/statisk funktion.
Den kan holde i 20 min. så vender den tilbage til
alternerende.
 SEAT INFLATION, sidde funktion.
Hvis brugeren har behov for mere stabilitet i den
siddende stilling. Hele madrassen bliver lidt
fastere. Kan vælges med alternerende eller
statisk funktion.
4. Kontrolpanel.
Hvis der ikke har været ændret på kontrol panelet i 3
min. låses automatisk. For at låse op trykkes på
knappen i 10 sec. til lyset ved knappen slukker.
5. Alarm.
Hvis der opstår en fejl kan det høres og ses. Lyden kan
slås fra ved at trykke på alarm mute. Hvis fejlen ikke
rettes i løbet af 3 – 5 min. kommer lyden igen.

