
B R U G E R V E J L E D N I N G

Sentry1200 LA

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.

hosp i t ech .dk



Madrassen lægges i en tom seng, og diverse remme fastgøres til den bevægelige 
sengebund. Styreenheden hægtes på sengegærdet et sted under øverste rørramme, 
og de 2 luftslanger monteres. Styreenheden tilsluttes en stikkontakt og tændes.

Med FUNCTION tasten indstilles displayvisning til ”Bed” 
(”Chair” bruges kun til stolmadras)

Med THERAPY tasten, indstilles displayvisning til ”A.P.” 
(Dynamisk vekseltryk) eller ”Float” (Statisk trykaflastning)

Overtrækket aflynes i begge sider og udskiftes med et rent.

Med THERAPY tasten vises ”A.P.” på displayet. 
Hver anden lamel tømmes/fyldes med en cyklustid på 6 minutter. 

På displayet vises lufttrykket i de lige lameller (Even)
og lufttrykket i de ulige (Odd).

Med THERAPY tasten vises ”Float” på displayet. 
Madrassen indstilles til optimal trykaflastning.

Ved hjertestop trækkes i det røde CPR skilt som er placeret i hjørnet af madrassens 
hovedende i patientens højre side. Dette medfører, at fire plastpropper trækkes ud 
af luftslangerne, hvorved trykket hurtigt fjernes fra madrassen. Patienten ”falder 
igennem” til sengebunden, og hjertemassage kan påbegyndes (evt. efter indlægning 
af trykplade under patienten). De fire plastpropper påsættes og trykkes helt i, før 
madrassen igen er funktionsdygtig. 

Umiddelbart før transport trykkes på MAXIMUM INFLATE. Når 40 mm Hg er nået, kan 
madrassen holde trykket i ca. ½ time uden strøm.
Samme procedure følges når patienten skal transporteres tilbage.

Madras og styreenhed

Udskiftning af overtræk

INSTALLATION

Dymanisk vekseltryk

ALTERNATING PRESSURE

Transport til røntgen
eller operation

MAXIMUM INFLATE

Hjertestop

CPR

Statisk vekseltryk

FLOAT
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Låsning/oplåsning
af tastaturet

Ændring af cyklustid

SET

Kg/lbs-skala på
styreenheden

Patientvægt over 140 kg

Siddende stilling

PATIENTINDSTILLING

Hold SET inde og tryk på piltast ”ned”(▼). Tastaturet er låst for ændringer.
Hold SET inde og tryk på piltast ”op”(▲). Tastaturet fungerer som før.

Hold SET inde og tryk 2 gange på FUNCTION tasten og slip. Indstil ny cyklustid 
(mellem 4 og 15 min.) med piltasterne og tryk på SET for at gemme.

KG 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
LBS 50 70 90 110 130 150 180 200 220 240 260 280 310 

Hvis patienten sidder i madrassen i længere tid af gangen
tillægges patientens vægt 20 kg.

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

Hvis patienten sidder i madrassen i længere tid af gangen
tillægges patientens vægt 20 kg.
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Ved evt. lækage på systemet vil der efter ca. 30 min. 
høres en bip-alarm, og ALARM lyser på displayet. 
•	 Check	om	CPR-propperne	sidder	i	slangerne.
•	 Check	om	slangetilslutningerne	i	styreenheden	er	trykket	helt	ind.
•	 For	at	afbryde	alarmen:	Sluk	og	tænd	igen	med	vippekontakten
 på siden af styreenheden.

Tøv ikke med at kontakte HospiTech´s hotline
med spørgsmål vedrørende brugen af SENTRY 1200 LA.

Alarm og displayet blinker

Hotline

FEJLFUNKTION


