
LYNVEJLEDNING

Alpha Trancell  Deluxe

Tænd/sluk-kontakten fi ndes på pumpens side.

• Tryk på  for at tænde pumpen og på  for at slukke pumpen
• Pumpealarmer kan nulstilles ved at slukke for pumpen og derefter tænde den igen.
• Hvis pumpen skal isoleres fra netforsyningen, skal den slukkes, hvorefter stikket skal trækkes ud af stikkontakten.

Vent-indikatoren lyser, når helmadrassen, topmadrassen eller sædepuden pumpes op. Indikatoren lyser, indtil systemet er 
pumpet helt op.

Indikatoren for lavt tryk blinker, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen eller sædepuden, og der lyder samtidig en akustisk 
alarm. Indikatoren slukker, når normalt tryk er retableret.
Kontrollér, at proppen til hurtig tømning i hovedenden er isat korrekt, og at slangesættet er tilkoblet korrekt.

I tilfælde af strømsvigt vil indikatoren for strømsvigt begynde at blinke, og der vil lyde en akustisk alarm. Alarmens intensitet tilta-
ger over tid. Hvis netstrømforsyningen retableres, vil den akustiske alarm stoppe, men alarmlampen vil fortsat være tændt, indtil 
systemet nulstilles (kun i Storbritannien).

Madrassens eller sædepudens celletryk kan ved hjælp af trykreguleringen tilpasses efter den individuelle plejemodtagers 
vægt. Drej trykreguleringen i urets retning for at forøge trykket og imod urets retning for at reducere trykket.
Trykreguleringen fastlåses i positionen, så den ikke bliver fl yttet utilsigtet. Tilpas trykreguleringen på følgende måde:
1. Løft låsestiften (A) for at frigøre reguleringsknappen.
2. Drej reguleringsknappen (B), mens låsestiften er løftet.
3. Slip låsestiften, når trykreguleringsknappen befi nder sig i den ønskede stilling, så trykreguleringsknappen bliver låst

igen.

Tændt-indikatoren lyser, når pumpen er i driftstilstand.

Denne lynvejledning er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og andre brugere med systemets funktionelle aspekter alene. Vejledningen 
træder ikke i stedet for generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anbefalinger i produktets brugervejledning, varenummer 
500934DK.  
Se i brugervejledningen til produktet, inden dette produkt tages i brug.

Kontraindikation: Systemet må ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen.
Forsigtig:  Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befi nder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overfl ade, 

bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug.

1. NPUAP/EPUAP International Pressure Ulcer Guideline, 2014.

Indikationer:
• Alpha Prevent™-systemet er indikeret til forebyggelse og behandling af tryksår op til kategori 21. Maks. plejemodtagervægt 90 kg.
• Alpha Trancell® Deluxe-systemerne er indikeret til forebyggelse og/eller håndtering af alle kategorier1 af tryksår, når de kombineres med et

personligt tilpasset program for omfattende tryksårsbehandling.
• Alpha Trancell Deluxe- og Trancell II®-madrasserne er beregnet til plejemodtagere, der vejer op til 120 kg (264 lb).
• Alpha Trancell Deluxe-sædepuden er beregnet til plejemodtagere, der vejer mellem 40 og 90 kg (198 lb).

Se plejemodtagervægttabellen bag på pumpen vedr. korrekt indstilling af trykreguleringen:
• Hvis plejemodtageren sidder på madrassen, skal trykreguleringen øges med to trin.
• Hvis plejemodtageren sidder på en sædepude, skal trykreguleringen indstilles til maksimum (8)

iht. fi guren ved siden af.
Advarsel:  Plejemodtagervægttabellen er kun tænkt som en vejledning og bør ikke erstatte klinisk vurdering.
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Installation
Topmadras
Placer topmadrassen over den normale madrasoverfl ade, så slang-
esættet kommer til at sidde tæt ved fodenden af sengen. Madrasbe-
trækket skal ligge øverst.

Fjern den eksisterende madras fra sengen, anbring helmadrassen på 
sengebunden, og sørg for, at slangesættet kommer til at sidde ved 
fodenden af sengen. Madrasbetrækket skal ligge øverst.
Sørg for, at madrassen er fastgjort til sengebunden ved hjælp af de 
medfølgende stropper.

Anbring sædepuden oven på stolesædet. Stå foran stolen med 
ansigtet vendt mod den, og kontrollér, at cellerne vender opad, og at 
slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne af puden.
Alpha Trancell Deluxe-sædepuden må ikke anvendes uden en un-
derliggende skumhynde. 
Anvend altid Alpha Trancell Deluxe-sædepuden med det beskyttende 
overbetræk.
Undgå hængende kabler. Sørg for, at kablet og slangesættet an-
bringes under stolen, så de ikke udgør en risiko.

Lynstart:
Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde Tændt- og Vent-indika-
torerne skal nu lyse, mens systemet pumpes op.
Det tager ca. 10-15 minutter at pumpe madrassen helt op, mens 
sædepuden pumpes op på 2-3 minutter. Når produktet er pumpet 
helt op, slukkes Vent-indikatoren.
Læg et lagen over helmadrassen/topmadrassen, og fold det løst 
rundt om den.
Når plejemodtageren er anbragt på madrassen/sædepuden, skal 
trykket i cellerne tilpasses ved hjælp af trykreguleringen. Se pleje-
modtagervægttabellen bag på pumpen vedr. korrekt indstilling. 
Hvis plejemodtageren sidder op i sengen, skal trykreguleringen 
øges med to trin.

Transporttilstand
Plejemodtageren kan transporteres på Alpha Trancell 
Deluxe-madrassen og topmadrassen.
1. Drej reguleringsknappen 90 grader som vist nedenfor.
2. Fjern slangesættet fra pumpen.
3. Sluk for pumpen.

HURTIG TØMNING
I TILFÆLDE AF HJERTESTOP
Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages 
genoplivningsforsøg (CPR):
Sådan aktiveres hurtig tømning:
Træk med et fast træk i mærkatet til hurtig tømning, som fi ndes 
i hovedenden af madrassen, så luften lukkes ud af madrassen, 
og afbryd derefter slangesættets koblinger ved pumpen.

Forsigtig: Topmadrassen må ikke anven-
des direkte på sengebunden.
Fastgør topmadrassen ved at stikke fast-
gørelsesskørterne ned under enderne af 
madrassen og/eller sikre hjørnestropper-
ne under sengemadrassens hjørner.

Helmadras

Sædepude

Sådan udføres installationen af helmadrassen
og topmadrassen
Sørg for, at proppen til hurtig tømning er isat i hovedenden (gælder 
ikke Alpha Prevent).
Sørg for, at mærkatet til hurtig tømning altid er synligt og tilgængeligt, 
og at det er fri af steder, hvor det kan komme til at sidde fast.
Hvis der er tale om en Alpha Trancell Deluxe-madras, skal det sikres, 
at transportkontrolenheden er indstillet til Normal.

Kobl slangesættet til pumpen. Sørg for, at lufttilførselsslangerne 
ikke er “knækket” eller snoet.
Sørg for, at netledningen og slangesættet til madrassen/sædepu-
den er placeret, så de ikke kan forårsage snublefare eller medføre 
kvælningsrisiko, og at de er fri af bevægelige sengemekanismer 
og andre steder, hvor de kan komme i klemme.
Sæt stikket i en egnet stikkontakt.

Installation af pumpen:
Anbring pumpen med fødderne nedad 
på et hvilket som helst vandret under-
lag, eller hæng den evt. op i fodenden 
af sengen ved hjælp af ophængsbøj-
lerne.

Hjørnestropper

Trykket i cellerne vil blive udlignet, og plejemodtageren vil fortsat 
være understøttet (med stillestående madras) i op til to timer, 
mens plejemodtageren er i liggende stilling.
Størst muligt udbytte af transportfaciliteten opnås ved at sørge 
for, at madrassen og topmadrassen indstilles til transporttilstand, 
når alle cellerne er pumpet ens op på tværs af madrassen. Sørg 
for, at plejemodtageren forbliver i liggende stilling.

Sengeheste
Overhold altid den lokale praksis, OG følg brugervejledningen til 
produktet i forbindelse med brug af sengeheste.

Sådan nulstilles hurtig tømning:
Sæt proppen ordentligt i, og tilslut igen luftslangerne til pumpen.


