
  
 

 

Installationsguide 
ProCare 3/ProCare 4 
 

 

1. Placer madrassen på sengebunden. Fastgør 
madrassen til de bevægelige dele af 
sengebunden. Vær opmærksom på korrekt 
placering af fodende (se fodtryk). 

 
2. Hæng pumpen på sengegavlen (fodenden), 

eller placér pumpen på et fast lige underlag. 
 

3. Sæt slangerne fra madrassen i pumpen. Når 
der høres et klik, er slangen korrekt fastgjort. 

 
4. Fastgør ledningen i ophæng på siden af 

madrassen. Sæt strømstikket i stikkontakten 
og tænd. 

 
5. Tænd for pumpen både på hovedafbryderen 

på siden af pumpen og på ”powerknappen”  
 forrest på pumpen. 

 
6. Check at CPR-ventilen på siden af madrassen, 

i hovedenden, er drejet om på ”close”. 
 
Vent ca. 20-30 minutter og madrassen er fuldt 
oppustet og klar til brug. 
 

7. Indstil cyklustid og patientvægt  
(se quickguide eller brugermanual). 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Quickguide 
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Power 

Tænd/sluk for pumpen 

  

Lock/unlock -
Låsefunktion 

Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, 
tryk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. 
Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min. 

 

Vægtindstilling 

Indstilling af patientens vægt og komfortniveau. Udfør altid 
håndtest for at sikre rigtig indstilling i forhold til patientens 
vægt. 

 

Cyklustid 

Tryk på knappen for at indstille cyklustid for vekseltryk.  
Cyklustid vælges ud fra patientkomfort og tryksårsrisiko/ 
sårkatagori. 

 

Terapi-valg 

  Max Firm: Anvendes ved pleje/mobilisering  
Slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til 
forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på 
Max firm knappen igen. 
 
 Alternate: Dynamisk funktion.  
Systemet vil veksle trykket i cellerne hvert 10. minut. 

     Static: Statisk funktion.  
Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler. 

    Seat Inflate: Sidde funktion 
Giver borgeren yderligere støtte i den siddende stilling  
(eks. spise). 

 

Alarm 

 Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse. 

 

 

 



  
 

 
Alarmer 
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Low pressure 
Lavt tryk 

Low pressure lampe lyser ud for symbolet: 

Årsag CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i 
madrassen. 

Løsning Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller 
utæthed i celle/luftslange. 
Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen. 
Kontakt depotet hvis problemet ikke kan løses. 

Power failure 
Strømsvigt  

Power failure lampe lyser ud for symbolet:                            

Årsag Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, 
ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen. 

Løsning Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen.  
Sikr dig at pumpen er tændt. 

Service 
Tid til serviceeftersyn 

Lampe lyser ud for          ved symbolet 

Årsag Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran. 

Løsning Kontakt depotets tekniker for hjælp, eller kontakt Zibo Athene. 

NØDSITUATION 

HJERTESTOP, CPR 
 

Den røde CPR-ventil findes på 
siden af madrassen i 
hovedenden. 

Løsning CPR-ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. 
Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme 
madrassen hurtigere for luft. 

 


