Verkorte gebruikershandleiding
Invacare®
Softform Premier Active 2 RX
Het volledige systeem bestaat uit:
A U-vorm, basislaag zonder groeven
B Wisselend luchtcelinzetstuk
C Inzetstuk met groeven
D	Bedieningseenheid die wordt bediend met een
microprocessor
E CPR-connector
F	Dampdoorlatende bekleding met meerdere
stretchniveaus
G Versterkte basis met PU-coating
H Gebruikershandleiding

Plaatsing matras op het bed
•	Zorg dat de bedrukte zijde van de matrasbekleding naar boven is gericht.
•	Zorg dat de afstand tussen het matrasoppervlak en de bovenkant van het zijhek minstens 22 cm is.
•

Gebruikersgewicht 45 kg – 247,5 kg.

Het systeem installeren

A

D

1.	Hang de bedieningseenheid op aan de hand van
de 2 ingebouwde hangers A aan het einde van het
bed of plaats deze op een horizontaal oppervlak.
(Als u de bedieningseenheid op de vloer plaatst, is
dit niet van invloed op de werking, maar kan deze
beschadigd raken.)

C

2.	Sluit de CPR-slang E aan op luchtuitgangen op de
matras en bedieningseenheid B , en zorg er daarbij
voor dat de slang niet is geknikt of gedraaid. Laat
ruimte vrij voor de bedhekken zodat deze vrij
kunnen vallen.

B

3.	Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang
C van de bedieningseenheid en een geschikte
voedingsbron.
4.	Schakel de spanning van de voedingsbron in indien
aanwezig.
5.	Zet de mechanische schakelaar D aan de
linkerzijde van de bedieningseenheid op Aan. Er
klinkt een vage enkele pieptoon en het lampje voor
systeem in cyclus knippert terwijl het systeem
wordt ingeschakeld.
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Functie
De relevante hoorbare/zichtbare indicator wordt ingeschakeld wanneer lage
druk, stroomstoring of andere storing wordt herkend. Druk op de dempknop
om het hoorbare signaal te dempen. De zichtbare indicator knippert totdat
het probleem is opgelost. Als het aangegeven probleem niet binnen 10
minuten is opgelost, klinkt de indicator opnieuw. Druk op de dempknop om de
hoorbare indicatie te dempen; de indicator klinkt niet opnieuw. Zie hoofdstuk 9
Problemen oplossen, pagina207.
Systeem in cyclus / setGroen ledlampje knippert terwijl systeem wordt ingesteld - ononderbroken
upindicator (operationeel groen brandend ledlampje geeft normaal operationeel aan.
ledlampje)
Ander systeem /
Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem een
indicator timingstoring
probleem met de cyclustijd herkent.
Indicator stroomstoring
Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem geen
voeding heeft. Dit kan het geval zijn bij een stroomstoring die bijvoorbeeld
is veroorzaakt door het netsnoer los te koppelen of uitschakelen wanneer
de bedieningseenheid werkt. Wanneer de netvoeding hersteld is, begint de
bedieningseenheid automatisch te werken.
Drukstoring / indicator
Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem een
lage druk
lagedrukstoring herkent.

Bediening
1. De voedingsindicator knippert en de bedieningseenheid gaat aanvankelijk naar de statische modus totdat
de druk 15 mmHg bereikt. Vervolgens gaat de bedieningseenheid naar de alternatieve modus en blijft de
voedingsindicator aan. De cyclustijd wordt ingesteld op 10 minuten en de druk wordt ingesteld op 60 ± 3 mmHg.

i

 e eerste keer opblazen van een nieuwe matras: de indicatorfunctie (zichtbare en hoorbare indicatoren)
D
wordt geactiveerd als de matras niet binnen 15 minuten volledig is opgeblazen.

Storingen in de werking
•	Tijdens de werking van de bedieningseenheid wordt de lagedrukindicator binnen 1 minuut geactiveerd als de
luchtslangen zijn losgekoppeld of luchtcellen zijn gebroken.
•	In het geval van abnormaal alternatief of geen alternatief wordt het hoorbare signaal geactiveerd en knippert
de indicator voor een alternatieve storing.
CPR-procedure
Het Invacare® Softform Active® 2 Rx-matras is volledig getest op
naleving van de huidige CPR-norm van 5 tot 6 cm compressiediepte.
Dit werd op alle fasen van opgeblazen/leeggelopen behaald.
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1. Houd de rode CPR-knop A ingedrukt.
2. Trek de slangaansluiting stevig van de bedieningseenheid B .
3. Schakel de bedieningseenheid uit.

i

Het matras begint leeg te lopen. De leeglooptijd is 20 seconden.

Onderhoud
Haal de bekleding volledig los.

Reiniging
1. Wassen op 80 °C.

Controleer de witte onderkant van 2.	Lichte bevuiling: afnemen met 0,1% chloorpoplossing
de bekleding op vlekken.
of 70% alcohol.
Vervang de verkleurde onderdelen. 3.	Zware bevuiling afnemen met 1% chlooroplossing
Spoel bekleding na met met schoon water.
4.	Drogen op 40 °C maximaal 10 minuten.

Garantie
Motor 2 jaar.
Hoes 4 jaar.
Schuim 8 jaar.

