Brugervejledning for Carilex Dualflex
Madrassen
®

Dualflex er et dynamisk hybrid madrassystem, der kan bruges med pumpe og uden pumpe.
Pumpen tages i brug ved patienter med særligt behov.
Dualflex har automatisk indstilling med mulighed for at justere patient komfort.
Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner.
Dualflex kan håndtere patienter op til 250 kg.
Har du spørgsmål til Dualflex så kontakt hotline på 7640 1984. Hotline er døgnbemandet alle årets dage.

Madrassens opbygning:
		 Madrassens åndbare overtræk kan lynes af og udskiftes.
		 Madrassen er bygget op i tre lag:
		 Øverst: Geltex skummadras
		 I midten: 19 luftlameller
		Nederst: Skummadras

HOSPITECH ER 100% DANSKEJET OG UAFHÆNGIG AF UNDERLEVERANDØRER

Brugervejledning for Carilex Dualflex
Styreenheden
®

Pressure Monitoring
(Tryk overvågning)
Lampen lyser, når madrassen
har det valgte tryk.”.

Adjust
(juster)
Juster
patient komfort.

Alert
(Alarm)
Lampen lyser, hvis
madrassen mangler tryk.
Slå lyden fra ved at
trykke på “Mute”.

Opsætning af madrassen

Indstilling – “Adjust” (juster)

Madrassen placeres i en tom seng og er klar til brug.

Patienten kan ligge i madrassen,
mens madrassen fyldes.
Automatisk indstilling med
mulighed for at justere patient komfort.

Hvis der er behov for pumpe:
1. Madrassens to slanger kobles til styreenheden
		 på styreenhedens venstre side.
2. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side
		 og sættes i stikkontakten.
		 Hovedafbryderen på styreenhedens venstre side
		aktiveres.
3. Madrassens stropper fastgøres til den bevægelige
		 del af sengebunden.
		OBS: Ledningen kan med fordel føres langs
		 madrassen og fikseres med madrassens stropper.
4. Du aktiverer nu styreenhedens
		 “Power / Mute” (Tænd / Stille / Lås op) knap.
		 Pumpen starter.

Vælg mellem:
+2, +1, Auto-Set, -1 eller -2.
Træffes der ikke et aktivt valg,
vælges “Auto-Set” automatisk.

Power / Mute
(Tænd / Stille / Lås op)
Efter 2 minutter uden betjening,
låser systemet automatisk kontrolpanelet.
Hold knappen inde i 5 sekunder
for at låse pumpen op.

Transport

Før:
Ved transport tager du stikket
ud af stikkontakten.
“Alert” (Alarm) vil lyse ind til
stikket sættes i stikkontakten igen.
Du kan frakoble alarmen ved
at trykke på “Power / Mute”
(Tændt / Stille).
Efter:
Efter transport sættes stikket
i stikkontakten og madrassen
husker tidligere indstillinger.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ KONTAKT HOTLINE PÅ 7640 1984

