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

TheraTurn Millennium Quick Start

TheraTurn er det kom-
plette madrassystem, der 
både er tryksårsforebyg-
ger og tilbyder vending af      
patienten. Vending samt 
hyppighed og graden heraf 
kan indstilles helt individu-
elt.

Madrassystemet placeres i 
en standard hospitalsseng 
og kan kombineres med 
sengens øvrige funktioner. 
TheraTurn kan håndtere 
patienter op til 375 kg og 
leveres i bredder helt op til 
180 cm.
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Thera Turn Millennium

VEJLEDNING

Hotline tlf. 20 31 19 84

ALARM

1. Madrassen Placeres I en almindelig tom seng

2. Madrassens stropper fastgøres til sengens bevægelige dele

3. Styreenhedens ledning tilsluttes stikkontakten

4.	 Madrassens	slanger	tilsluttes	styreenheden	–	Følg	farveanvisningen.	
 ”Low Air Loss” slange tilsluttes på højre side

5. Styreenheden tændes på højre side

6. Nu trykker du på det gule ? og ”Setup Patient” kommer frem i panelet 
	 –	du	trykker	på	piletasten	under	”Setup	Patient”	og	trykker	”next”

7.	 Du	kan	navigere	med	de	bordeaux	piletaster	til	højre.	Først	indtaster	du	
 patientens vægt og højde. Du benytter piletasten under ”increase” for at hæve 
 værdien og piletasten under ”Decrease” for at sænke værdien. Efterfølgende 
	 trykker	du	dig	videre	med	den	bordeaux	pil	der	peger	til	højre

8. Du skal tage stilling til vendingen til venstre og tidsinterval osv. Du kan vælge 
	 ”Off”,	”Gentle”,	”Moderate”	eller	”Maximum”.	Hvor	lang	tid	patienten	skal	
 tilbringe i en position vælger du ved brug af funktionstasten under ”Incrase” 
 eller ”Decrease”

9. Du konfirmerer dine indstillinger med den grønne knækpil til højre. Madrassen 
 begynder venderegime med det samme. Ønsker du at vente med at igangsætte 
 vending, skal du trykke på piletasten under ”Hold”

10. Inden patienten lægges i madrassen, og ved senere patienthåndtering, aktiveres 
	 ”Max	Firm”	således	madrassen	er	hård	når	patienten	skal	placeres	og	flyttes	i	
 madrassen

11.	 ”Max	Firm”	udløser	en	alarm	efter	30	minutters
 kontinuerlig brug

Ved funktionsfejl, herunder lækage i madrassen 
lyder en alarm og madrassens display blinker. 
Kontakt straks Hospitechs hotline.

NB! Har du problemer eller spørgsmål, 
kan du kontakte hotline.


