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Snabbinstruktion

CuroCell® 3
Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001038

OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen ovanpå befintlig madrass och fäst hörnbanden runt
underliggande madrass. Notera fotänden. Om integrerad förhöjningsdyna
används läggs madrassen direkt på sängbotten, fästs då i sängens rörliga delar.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt
underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen. När ett ”klick” hörs eller känns
är snabbkopplingarna rätt hopsatta.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på ”0” (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V).
Starta pumpen genom att trycka på ”1” (på).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 8 nedan. Inställt tryck uppnås efter cirka 2030 minuter och då tänds den gröna lampan ’NORMAL PRESSURE’.
7. Om behovet finns kan brukaren ligga direkt på madrassen utan att denna är fylld.
Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen. Är
undermadrassen av luft måste denna vara helt fylld.

Funktion
8. Viktinställning
Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktvärden utifrån brukarvikt
ges i tabellen på pumpen.

9. Kontroll av inställt tryck, Hand check
Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så
att brukaren inte bottnar, utan har en till två fingrars marginal kvar till
underliggande madrass. Madrassen är avsedd att användas för personer med en
rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-160
kg. Madrassen ska användas med brukaren liggande i längsgående riktning,
fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.
10. Statiskt läge
Använd "static-knappen" vid omvårdnadsarbete lägesändring/förflyttning i och
ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket underlättar för personal och
brukare. Pumpen går automatiskt tillbaks till växlingsläge efter 30 minuter.
11. CPR
Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i
CPR-bandet mellan madrass och pump, (CPR-bandet kan finnas vid fotänden
eller huvudänden) lossa därefter slangarna från pumpen.
12. Alarm – lågt tryck
Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan ”LOW PRESSURE” och en
larmsignal ljuder i cirka 30 sekunder (kan även stängas av med knappen ”ALARM
OFF”). Ljudlarmet återaktiveras efter tre minuter, om inte trycket återgått till det
normala. Kontrollera först CPR-ventilen, sedan kopplingar och slangar. Den gula
lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen.
OBS! Vid uppstigning från madrassen kan pumpen i vissa fall larma på grund av
den plötsliga tryckminskningen inuti cellerna.
13. Transportläge (vid förflyttning i säng)
Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem
Läs punkten ”Felsökning” i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta
Care of Sweden.
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