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Snabbinstruktion

CuroCell® 4 AD
Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001089

OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start
1.

Placera luftmadrassen direkt på sängbotten och spänn om möjligt fast den mot
sängens rörliga delar. Notera fotänden.

2.

Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden och justera byglarna 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) och tryck på pumpens Power-knapp.

6.

Efter cirka 20 minuter har madrassen nått maximalt tryck. Den gröna lampan för valt
läge lyser.

7.

Madrassen är nu klar att användas.

Funktion
8.

Viktinställning
Lämpligt lufttryck ställs in med komfortpilarna (1-10). Riktvärden utifrån brukarvikt ges
i tabellen på pumpen.

9.

Kontroll av inställt tryck, Hand check
Stick in en hand mellan två celler under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar,
utan har marginal kvar till botten. Vi rekommenderar två till tre fingrars marginal.
Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd
på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-200 kg. Madrassen ska användas med
brukaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på
madrassen.

10. Val av program
Cycle time - Cykeltid: Det går att välja mellan fyra olika cykeltider. Tryck på knappen
för att växla cykeltid.
Therapy - Växlingsläge: Växla läge genom att trycka på knappen, valt läge indikeras av
de gröna lamporna. Växlar i följande ordning: Autofirm, Alternate-seat inflation, Staticseat inflation.
Autofirm: Pumpen startar alltid i detta läge. När trycket är uppnått, ändras läget till
tidigare valt läge. Autofirm-läget kan också användas för att fylla madrassen helt för att
ge ett fastare stöd.
Alternate: Här växlar trycket mellan cellerna.
Static - statiskt: Använd "static-knappen" i samband med omvårdnadsarbete,
lägesändringar/förflyttning i och ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket
underlättar för personal och brukare. Stäng av funktion genom att trycka på knappen,
annars sker detta automatiskt efter cirka 20 minuter.
Seat inflation: Denna funktion ger ytterligare stöd i sittande läge och kan väljas både i
alternerande och statiskt läge.
11. Alarm - lågt tryck
Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan "LOW PRESSURE" och en
larmsignal ljuder, stängs av med knappen "ALARM MUTE". Kontrollera först CPRventilen, sedan kopplingar och slangar. Lampan slocknar när lufttrycket är normalt
igen. Ljudlarmet återaktiveras efter fem minuter, om inte lufttrycket återgått till det
normala.
ALARM POWER FAILURE
Om pumpen saknar strömförsörjning tänds lampan "POWER FAILURE" och en
larmsignal hörs. Larmet stängs av med knappen "ALARM MUTE".
12. CPR
Snabbtömning av luften för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i
CPR-bandet vid fotänden, lossa därefter slangarna från pumpen.
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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