Domus Auto

Ouick guide
Trykjustering
• Justerer madrassen automatisk ud fra patientens vægt.
• LED-lys, der blinker fra venstre mod højre, viser, at processen kører.
• Venstre LED-lampe, der lyser permanent

, viser, at processen er afsluttet.

Alarm mute & panel-lås
Midlertidig slukket alarm. Genoptages, hvis situationen ikke er løst efter
3 minutter.
3

Tryk 3 sekunder for at låse kontrol-panelet op eller låse det.
Låser automatisk, når den ikke er i brug i 5 minutter.

Tuning
• Finjusterer det forudindstillede, automatisk justerede tryk.
• 3 tuning-niveauer:
Auto = justeret forudindstillet tryk
Et niveau højere end det forudindstillede tryk
Et niveau lavere end det forudindstillede tryk

Therapy
Valg af terapitilstand: Tryk kontinuerligt på terapiknappen for at vælge den
ønskede tilstand.
Max Firm
Fast og statisk overflade til sygeplejeaktiviteter og patientoverførelser.

Statisk
Ikke-skiftende, oppustede celler
med lavt tryk.

Vekseltryk/skift
Oppuster og tømmer periodisk luftceller i 10 minutters cyklus.

Sædeoppustning
Ekstra støtte til patienten i lodret
position.
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Alarm guide
Lavt tryk

LED-lys viser for lavt tryk

Årsag

• Løs CPR/HLR-rem
• Beskadiget luftcelle
• Problem med slangemontering

Løsning

• Stram CPR/HLR-komponenten
• Kontroller for eventual lækage i madrassen
• Kontroller og tilslut slangerne igen

Strømsvigt

LED-lys viser for strømafbrydelse

Årsag

• Ingen strømforsyning
• Sikring brændt
• PCBA-fejl

Løsning

• Tjek strøm-input
• Udskift sikring
• Udskift hoved-PCBA

Service
Tid til serviceeftersyn

En grøn lampe lyser ud for
servicesymbolet

Årsag

Mekanisk fejl

Løsning

Kontakt din leverandør

Nødsituation

Træk hurtigt i CPR-mærket placeret i hovedet
af madrassen på patientens højre side

Hjertestop, CPR

Løsning
HMI numre:

CPR/HLR-remmen udløses for hurtig tømning af madrassen. Frakobl forbindelsen fra pumpeenheden for at
fremskynde deflationen.
Helmadras:
80x200 cm: 119740
85x200 cm: 119743
90x200 cm: 119746

Topmadras:
80x200 cm: 119747
85x200 cm: 119750
90x200 cm: 119753

