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Både Nimbus 4- og Nimbus Professional-madrasserne er udstyret med disse kontrolenheder, 
der befinder sig i madrassernes fodende på den modsatte side af udluftningsventilerne.
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Nimbus

Trækhåndtagene giver mulighed for at transportere en plejemodtager i en nødsituation. 
Trækhåndtagene må kun frigøres i sådanne situationer. Trækhåndtagene skal i alle 
andre situationer være fastgjort på underbetrækket for at fjerne risikoen for at snuble.
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1. NPUAP/EPUAP's internationale retningslinjer for tryksår, 2014.

Madras- og siddepudekombinationerne kan have forskellige øvre vægtgrænser.

Siddepuderne bør anvendes i kombination med trykfordelende madrasser for at give 
plejemodtageren behandling 24 timer i døgnet.
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Nimbus Nimbus

Nimbus-

Nimbus Nimbus

Se afsnit 4, side 10 "Betjeningsknapper, alarmer og indikatorer" vedr. en omfattende beskrivelse 
af betjeningsknapperne og indikatorerne på pumpen.

Meget ujævne sengebunde kan kræve særlige hensyn, for 
at systemet kan fungere korrekt – spørg dit Arjo-salgskontor.

Hvis sengen har opdelte sektioner til individuelt at hæve 
plejemodtagerens hoved og/eller knæ, skal madrassen 
kun fastgøres til sengebundens bevægelige dele.

Sørg for at sikre trækhåndtagene ved at fastgøre dem 
på underbetrækket.
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og kabler
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Se Afsnit 4, Side 10 "Betjeningselementer, alarmer og 
indikatorer" for at få en omfattende beskrivelse af pumpens 
kontrolfunktioner og indikatorer.
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Hvis strømsvigtsalarmen ikke fungerer efter afprøvningen, 
og en servicetekniker er tilkaldt, kan pumpen fortsat 
anvendes, hvis man jævnligt kontrollerer Strøm-til-status. 
Alle andre alarmer fungerer normalt.
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Tænd/Standby-knap

Statisk funktion

Alarmdæmpning

Nimbus

Knappen Alarmdæmpning virker ikke, hvis der opstår 
strømsvigt.
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Komfort-
betjeningselement

Nimbus Nimbus 

Tilstanden "Aktiv"

Statisk funktion

Alarmdæmpning

Vent

Højt tryk

Lavt tryk

Alarm

Knappen Alarmdæmpning virker ikke, hvis der opstår 
strømsvigt.

Indikatoren lyser, indtil madrassen er pumpet helt op.
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Pumpefejl

Strømsvigt

Serviceindikator

Det gælder for alle alarmtilstande med undtagelse af 
Strømsvigt, at en registreret alarmtilstand kun kan annulleres 
ved at trykke og holde Tænd/Standby-knappen nede for 
at sætte pumpen i Standby.

Hvis strømsvigtsalarmen ikke fungerer efter afprøvningen, og 
en servicetekniker er tilkaldt, kan pumpen fortsat anvendes, 
hvis man jævnligt kontrollerer Strøm-til-status. Alle andre 
alarmer fungerer normalt.

Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selvom 
Serviceindikatorsymbolet lyser.
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Nimbus Nimbus 

Se Afsnit 4, Side 10 "Betjeningselementer, alarmer og indikatorer" for at få en omfattende 
beskrivelse af pumpens kontrolfunktioner og indikatorer.

Det kan tage op til 15 minutter at pumpe madrassen op. 
Dog kan den tage længere tid om at blive pumpet op i den 
lavere ende af driftstemperaturområdet. Vent altid til både 
Lavt tryk-indikatoren og Vent-indikatoren slukkes.

Se Afsnit 9, Side 24 "Fejlfinding og alarmtilstande", før du 
ringer efter en servicetekniker eller tager kontakt til dit lokale 
Arjo-salgskontor, hvis pumpens betjening ændrer sig under 
brug.
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Nimbus Nimbus 

Nimbus

Nimbus

Når der skiftes mellem driftsfunktioner, bør plejemodtagerens 
overvågning og lejringsskift vurderes.
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Nimbus Nimbus 

Nimbus

Denne enkelte celle kan tømmes permanent for luft.

Tømning af mere end én tilstødende celle kan påvirke 
plejemodtagerens støtte under den normale dynamiske 
tilstand og bør derfor kun bruges til midlertidige procedurer.

Tøm ikke luften ud af flere celler i hvert område, da det kan 
påvirke plejemodtagerens støtte under den normale 
dynamiske tilstand.
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Hvis Transport-kontrolenheden indstilles til Transport med 
tilsluttet slangesæt og tændt pumpe, vil pumpen udsende 
en fejlalarm for lavt tryk.

Madrassen skal være tør, inden den rulles sammen.
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Sådan aktiveres
CPR-enheden

For at lukke
CPR-tilstand
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Tømning af hovedsektion: På ryggen

Det er vigtigt, at plejemodtageren anbringes korrekt på madrassen, for at systemet kan fungere 
optimalt.

I sjældne tilfælde, foretrækker visse plejemodtagere ikke at have et blidt vekseltryk under hovedet. 
Dette kan afhjælpes ved at placere en tynd pude under hovedet.

Skulderstøttecellen (nr. 4) fortsætter med at veksle.
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Både plejemodtageren og plejepersonalet udsætter sig selv for risici, når plejemodtageren flyttes 
og løftes for at ligge på maven. Foretag derfor en komplet vurdering, overhold lokale procedurer 
og anvend hjælpemidler til positionering samt sengeheste efter behov.

Narkoselægen eller det ansvarlige medlem af holdet skal stå ved hovedgærdet af sengen og 
koordinere vendingen af plejemodtageren. Denne person skal også være ansvarlig for 
plejemodtagerens hoved, hals og åndedrætsudstyr. De andre medlemmer af teamet skal hjælpe 
med at sikre alle slanger og med vendingen ifølge lederens vejledning.

Inden man begynder at vende plejemodtageren, anbefales det, at alle ikkelivsvigtige slanger 
og overvågningsanordninger kobles fra.

Madrassen skal være stabil i stedet for at veksle, når plejemodtageren vendes, 
så plejemodtageren er placeret korrekt på madrassen.

Skulderstøttecellen (nr. 4) har ingen udluftningsventiler og fortsætter med at veksle for både 
at støtte plejemodtagerens skuldre og fordele trykket over det sårbare skulderområde.

Vent mindst en hel cyklus (10 minutter), før puderne eller indlæggene endeligt justeres.
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Nimbus Nimbus 

Rengøring

Kemisk desinfektion
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Termisk desinfektion

Genbrug til flere
plejemodtagere
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Nimbus Nimbus
Vedligeholdelse

Servicering

Serviceperiode Nimbus Nimbus 

Nimbus-
        Almindelig pleje,

vedligeholdelse
og inspicering

Biofilter

Nimbus Nimbus
Generel pleje

Pumpe
Madras
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Se Afsnit 4, Side 10 "Betjeningselementer, alarmer og indikatorer" for at få en omfattende 
beskrivelse af pumpens alarmer og indikatorer.
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Hvis fejlsøgningsanvisningerne ikke bringer systemet tilbage til den normale ydeevne, 
skal systemet tages ud af brug med det samme og serviceteknikeren tilkaldes.
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Nimbus

Hvis pumpen opbevares under forhold, der ligger uden for "Drift"sintervallerne, skal dens temperatur have lov 
at stabilisere sig i overensstemmelse med omgivelserne på brugsstedet, inden den sættes i drift.

En af virkningerne af forlænget udsættelse for høje temperaturer er øget selvafladning af det interne batteri; dette vil 
reducere varigheden af alarmer for strømsvigt. Pumpen vil oplade batteriet fuldstændigt over en periode på 24 timer, 
når pumpen er sluttet til en stikkontakt.



27

E348583

(2008) (2014)
ANSI/AAMI ES 60601-1

(2005) +AMD (2012)

SN REF

i

Max 95
15 Min Max 80



28

Nimbus

Nimbus



29



30



31



32

UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.





At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  

With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  

prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  

ArjoHuntleigh AB

Hans Michelsensgatan 10 

211 20 Malmö, Sweden

www.arjo.com

649933DA


