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Vid användning av bäddmadrass (CuroCell® OP10 eller CuroCell® CX10):
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När brukaren placerats på madrassen genomför systemet en automatisk inställning för att anpassa trycket efter
brukarens vikt, längd, läge och position. Lampan ovanför
det valda programmet blinkar med ett grönt sken under
tiden madrassen anpassar inställningarna.

Systemet är utvecklat för att erbjuda en hög nivå av
komfort med lugna och stabila luftflöden i madrassen.
Därför tar det i regel 20-30 minuter för systemet att
anpassa sig efter brukaren. När lampan ovanför valt
program lyser konstant har madrassen ställt in sig och
anpassat trycket.
Funktion
8. Program
Alternerande läge
Konstant lågt tryck
9.

Pulserande läge (förinställt vid start)

Informationssignal av
Tystar informationssignal.

10. Knapplås
Låser eller låser upp kontrollpanelen. Knappen lyser när panelen är låst.
Kontrollpanelen låses automatiskt efter fem minuter.
11. Pack & Go
Automatisk tömning av systemet. Tömningen tar cirka 20 minuter.
12. Maximalt tryck (omvårdnadsläge)
Hela madrassen fylls och ger ett fast stöd. Övergår automatiskt till
föregående inställning efter 20 minuter.
13. Cykeltidsinställning
Välj mellan 10, 15, 20 eller 25 minuter. Lamporna tänds även vid eventuella fel,
för mer information om felkoder, se kapitel ’Notifieringar’ i bruksanvisningen.
14. Komfortinställning
Trycket kan ökas i två steg utifrån brukarens önskemål om komfort.
15. CPR med inbyggd transportfunktion
Snabbtömning av luft för att utföra HLR (hjärt- & lungräddning). Koppla bort anslutningen från kontrollenheten och låt locket vara öppet. För transportfunktion:
Koppla ur CPR-anslutningen från kontrollenheten och stäng locket. Madrassen
kommer att behålla luften i minst 12 timmar.
Fel/problem
Se kapitel ”Felsökning” i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas,
kontakta Care of Sweden.
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