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Sentry1200 Quick Start

Sentry1200 er det kom-
plette madrassystem, der 
forebygger tryksår for alle 
risikogrupper. Det profes-
sionelle system fjerner helt 
risikoen for tryksår og frem-
ragende resultater på alle-
rede opståede tryksår kan 
dokumenteres. 

Madrassystemet placeres i 
en standard hospitalsseng 
og kan kombineres med 
sengens øvrige funktioner. 
Sentry1200 kan håndtere 
patienter op til 375 kg og 
leveres i bredder helt op 
til 180 cm.
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Tryk på knappen ”SET”. Indtast patientens vægt +10 kg i  pund med de røde pile til 
højre på styreenheden. Brug kg/lbs - skalaen på styreenhedens top. Indtastningen 
bekræftes ved tryk på ”SET” knappen. 

Ved patientvægt på over 140 kg indstilles Float- A.P. - og Maximum Inflate 
værdierne manuelt med piltasterne (▲▼) efter nedenstående skema.

VÆGT I KG  150 160 170 180 190 200 210 220
FLOAT         mm/Hg   25 26 27 28 29 30 31 32
A.P.              mm/Hg   41 43 44 45 47 48 49 50
Max Inflate   mm/Hg   50 50 50 50 50 50 50 50

Tryk på knappen ”FUNCTION” til displayet viser ”Bed”. 
Displayet må aldrig vise ”Chair”.

Aktiver “THERAPY“ knappen. Der skal stå ”A.P.” i displayet for dynamisk 
funktion (tryksårsforebyggende vekseltryk). Ved ”Float” er madrassen kun statisk 
trykaflastende.

Inden patienten lægges i og tages af  madrassen  samt ved patienthåndtering, 
trykkes på ”MAXIMUM INFLATE” knappen, og madrassen bliver hård. 
Madrassen vender selv tilbage til den indstillede terapiform efter 20 minutter.

Skal patienten sidde i madrassen i længere tid ad gangen, tillægges patientens
vægt 20 kg.

Tryk på ”MAXIMUM INFLATE”. Når trykket viser 40 mm Hg slukkes for 
styreenheden. Madrassen holder trykket ca. 45 min. Efter endt transport 
sættes stikket i igen og der trykkes på ”MAXIMUM INFLATE”.  

Med CPR-slippen, ved hovedenden i patientens højre side, 
trækkes propperne til slangerne ud, hvorved madrassen
punkteres. Efter endt hjertemassage genmonteres propperne
og madrassen vender tilbage til normalfunktion. 

Ved funktionsfejl lyder en alarm. Hvis CPR-propperne er
faldet ud, genmonteres disse og styreenheden slukkes 
og tændes. Hvis der igen vises fejlfunktion ved alarm 
kontaktes HOSPITECH. 
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