Tekniske data
6 kg | 83x200 cm
HMI nr.: 37220
Varenr.: 12000020
6 kg | 88x200 cm
HMI nr.: 87022
Varenr.: 12000024

Trykvogteren

Pumpeløs og selvjusterende anti-tryksårsmadras
Trykvogteren er baseret på det patenterede CFT-system,
som består af et netværk af forbundne cylindre og elastiske
kamre. Kamrene indstiller sig automatisk på det optimale
terapeutiske niveau for den enkelte patient, uanset vægt
eller kropsstilling. Trykvogteren er pumpeløs og tilbyder et
statisk underlag til patienter, som ikke tåler vekseltryk. Den
bruges ved behandling af sårkategori 1,2,3 og 4.
4 længdegående luftceller
Systemet består af 4 længdegående luftceller, som er forbundet med hinanden. Luftcellerne arbejder uafhængigt af
hinanden – i samarbejde med overfladen. Når luftmængden
ændres i ét kammer, f.eks ved vending fra rygleje til sideleje, presses luften videre til de øvrige kamre.
Nedsæt shear
De 4 luftceller er bygget ind i en skumramme med en overflade af patenteret skum, Geomatt. Materialet er udviklet
for at nedsætte shear og har desuden en klinisk dokumenteret trykaflastende effekt.
Brugervenligt design
Skumrammens faste yderkant sikrer, at patienten ligger
centralt på madrassen. Det gør desuden ind- og udstigningen mere stabil og letter vending/forflytning.
Det ydre inkontinensbetræk er åndbart og har lynlås på tre
sider.

Egenskaber

•

Madrassen indstiller sig automatisk på det optimale terapeutiske niveau for den enkelte patient uden strøm.

•
•

Indbygget hælaflastning.

•

Madrassen er brandhæmmende.

Inkontinensbetræk, som er bakteriostatisk og antistatisk behandlet.

Brugervægt

0-227 kg

Madrasvægt

10,5 kg

Sammensætning

4 luftceller

Materiale

Betræk: PU
Celler: PU
Bundstykke: PU

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse
desinfektionsmidler. Betrækket er
vaskbart ved max 40 grader.

Garanti

5 års garanti mod fabrikationsfejl i
materialer og konstruktion.
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Trykvogteren
Brugervejledning
Montering

Rengøring

Madrassen placeres i sengen med den grønne side opad,
den grå side nedad. “Foot end” står på siden af madrassen
på den ende som skal placeres i fodenden af sengen.

Rutinerengøring
Vask af med lunkent sæbevand. Skyl, tør efter og lufttør.

Før ibrugtagning af fabriksny madras
Madrassen er fra fabrikken max fyldt med luft og skal
justeres. Dette gøres ved at anvende den vedlagte lille autojusteringsventil. Indsæt den hvide ende af ventilen i det
første hul indtil der lyder et lille klik. Der sidder to huller
skjult under dækklædet og velcroflappen på siden i nederste
ende af madrassen, indtil der lyder et lille klik. Overskydende
luft ledes ud og herved udlignes evt. overtryk og madrassen
er klar til brug. Fjern ventilen når der ikke kommer mere luft
ud. Gentag processen ved det andet hul. Madrassen vil herefter automatisk tilpasse sig brugerens kropsfacon og vægt.
Servicering og justering af luft og tryk
Dette bør gøres ca. 2 gange årligt på et tidspunkt, hvor brugeren ikke ligger på madrassen. Brug servicekit bestående
af en pumpe og 2 stk. studse (den ene mærket IN den anden mærket OUT), (hvis der ligger en 3. studs med en sort
spids, kan den blot kastes bort idet den ikke bruges til
Trykvogteren)
1. Forbered pumpen
Dvs. sæt den grå studs, der brækkes af ved håndtaget, på
spidsen af pumpen. (Lad den blot blive siddende fremover,
så er den altid klar til brug)
2. Fyld luft ind
Løft flappen, som sidder på siden ved fodenden af madrassen. Der er 2 porte bagved et dækklæde, som kommer til
syne når flappen løftes. Sæt IN-studsen i den ene port (click
on system) og fyld min. 4 pumpe tryk i og tag IN-studsen ud.
Sæt IN-studsen i den 2. port og gør det samme.
3. Auto-Justér
Sæt OUT studsen i den første port (click on) nu siver der lidt
luft ud og udsivningen standser, når trykket er tilpasset.
Sæt OUT-studsen i den anden port og gør det samme. Nu
er trykket og luftfyldningen automatisk korrekt indstillet.
Noter tidspunkt for senest udførte service og næste dato for
service.
NB: Ved en undervægtig bruger, som ønsker mere komfort,
kan lufttrykket justeres ved at sætte OUT-ventilen i både
den ene og den anden kanal. Husk at genjustere trykket ved
næste bruger.
Opbevaring
Madrassen må ikke foldes eller bøjes under opbevaring.
Opbevares tørt og i stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Genanvendelighed og bortskaffelse
Madrassen er fuldt genanvendelig og har lang levetid. Ved
bortskaffelse kan madrassen destrueres som brændbart affald. Madrassen skal ikke skilles ad.

Vanskelige pletter
Brug en blød svamp med rengøringsmiddel. Husk altid at
bruge midler i den rigtige koncentration som anbefalet
af leverandøren. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller
opløsninger.
Desinfektion
Anvend f.eks. Rodalonopløsning til desinfektion. Følg
producentens anvisninger om koncentration vedrørende
rengøring. Jod og brom vil misfarve betrækket.
Kontamination med blod på betrækket kan desinficeres
med 1:10 klor opløsning.
Brug af forkerte opløsninger kan resultere i misfarvning og
betrækket kan blive væskegennemtrængeligt.
Clostridium Difficile
Er der risiko for forurening med Clostridium Difficile (sporedannende bakterier) anbefales rengøring med hypokloridbaserede desinfektionsmidler.
Desinfektion af madras
Ved behov for desinfektion af madrasbetræk, som følge af
forurening med kropsvæsker, undersøges betræk og lynlås
for tegn på brud, huller eller slid. Hermed sikres, at der ikke
er væskegennemtrængning. Er der tegn på kontaminering,
sættes madrassen i karantæne og de lokale procedurer for
desinfektion og infektionskontrol følges.
Betræk
Sørg for at betræk er lufttørret mindst 20-30 minutter før
brug. Betrækket tåler vask ved max 40 grader og tørretumling ved lav/kold temperatur. Undgå maskinvask ved
høje temperaturer, da betrækket risikerer at blive væskegennemtrængeligt.
OBS: Der kan leveres ekstra betræk.

