Zibo Flow Auto & Zibo Flow Auto Top

Ouick guide
Denne guide vil hjælpe dig i gang med madrassen. Det simple panel på toppen af pumpen
samler funktionerne og viser madrassens tilstand via lysdioderne.

Step 1

Step 4

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

Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd.

OBS: Zibo Flow Auto Top. Husk
at benytte ”Sikkerhedsmadras”
fra ZiboCare-sortiment i
bunden.

Step 2
Hæng pumpen på sengegavlen
(fodenden), eller placer pumpen på et fast, lige underlag.

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

Step 5

Tænd for pumpen på ”powerknappen”
forrest på pumpen.

Step 6
Tjek, at CPR-ventilen på siden
af madrassen, i hovedenden, er
lukket. Vent ca. 20-30 minutter
til madrassen er fuldt oppustet
og klar til brug.

Step 7
Indstil cyklustid og patientvægt
(se quick guide eller brugermanual).
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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.

Cycle time

Her kan man vælge mellem cyklustid på 5, 10,
og 15 minutter. Lysdioden på pumpen viser den
aktuelle indstilling.

Auto Firm

Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering.
Madrassen bliver hård/statisk. Slår automatisk
fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige
indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på
Auto Firm-knappen igen.

Trykindstilling

Justerer trykket i madrassen baseret på patientens
vægt – tryk for rejustering ved ny bruger. Når der
kun er ét lys, er trykket indstillet.

Komfortindstilling

Terapivalg

0 er det tryk, systemet automatisk finder.
+1, +2 højere tryk = mere fast madras.
-1, -2 lavere tryk = blødere madras.
Alternating: Dynamisk funktion. Systemet vil
veksle trykket i cellerne hvert 5., 10. eller 15. minut.
Static: Statisk funktion. Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.

Seat inflate

Seat inflation: Siddefunktion giver borgeren
yderligere støtte i den siddende stilling
(fx i spisesituationer).

Alarm

Ved tryk på alarmknappen gøres alarmer lydløse.
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Alarm guide
Lavt tryk

Lavt-tryk-lampe lyser ud for symbolet:

Årsag

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

Løsning

Low pressure
Power failure

Luk CPR-ventilen eller tjek mulig lækage i madrassen eller
utæthed i celle/luftslange.
Tjek, at slangerne er sat ordentligt fast i pumpen.
Kontakt depotet, hvis problemet ikke kan løses.

Low pressure
Power failure

Strømsvigt

Strømsvigt-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.
Tjek, at pumpen er tændt.

Nødsituation
Hjertestop, CPR

Løsning

Den gule CPR-strop findes på
siden af madrassen i hovedenden.
Ryk i CPR-stroppen, så luften tømmes af madrassen.
Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme
madrassen hurtigere for luft.
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HMI numre:
Helmadras:
83x200 cm: 119861
88x200 cm: 119864
Topmadras:
83x200 cm: 119865
88x200 cm: 119867

Få mere information om dette produkt:
Scan QR koden via din smartphones kamera.
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