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

TheraTurn Millennium

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.

hosp i t ech .dk



A. Madrassen rulles ud i en tom seng
B. Madrassens stropper fastgøres til sengebundens bevægelige dele. 
 På den måde kan sengens funktioner benyttes sammen med madrassen
C. Styreenheden placeres på sengens fodende. Der er flere placeringsmuligheder
D. Styreenheden sluttes til madrassen ved, at tilslutte den medfølgende samling
 af slanger til madrassen.  Madrassen placeres således af slangetilslutningen 
 findes i venstre side.
E. Slangetilslutningen føres ind i madrassen og drejes indtil den stopper
 med et lille klik
F. Styreenhedens strømkabel kan nu tilsluttes stikkontakten
G. Styreenheden kan tændes på den røde hovedafbryder på højre side
H. På højre side af styreenheden monteres slangen til ”low Air Loss”
 (frisk luftcirkulation til madrassen)

Madrassystemet styres via styreenhedens funktionstaster.

A. De blå pile er menutaster som refererer til den ovenfor angivne funktion.
B. Den grønne knæk-pil afslutter enhver indtastning
 - på samme måde som enter-tasten på din computer.
C. Det gule spørgsmålstegn giver dige adgang til hjælpeteksten
D. De bordeaux pile hjælper dig med at navigere igennem de enkelte menuer
E.  Displayet viser den igangværende funktion
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BASIS FUNKTIONALITET

A

SÆRLIGE FUNKTIONER

A.	Cycle	–	giver	mulighed	for	automatisk	vending	af	patienten	til	venstre,	til	høje	
 eller vending til begge sider.
B. Hold stopper vending enten på ryggen, på højre side eller på venstre side.
C. L.A.L er friskluftsventilation i madrassen 
D. MAX Firm gør madrassen hård til brug for håndtering af patienten, når patienten 
 tages ind eller ud af madrassen eller ved soignering.
E. Lock  låser og låser styreenhedens funktionstaster. Benyttes når man vil sikre,  
 at der ikke ændres på madrassens indstillinger af uvedkommende.

I styreenhedens hovedmenu, kan du hele tiden se menuvalgsmulighederne samt 
madrassens aktuelle funktion, herunder vending og hvor lang tid der er tilbage af den 
igangværende funktion. Du kan ligeledes se om friskluftstilførslen er sat i gang.

1. Patientens vægt og højde skal indtastes for korrekt trykudligning og således 
 styreenhedens computer kan beregne korrekte værdier i forbindelse med 
 vending. Tryk på den bordeaux piletast til højre. ”Weigth” bliver fremhævet 
 i displayet. Herefter benyttes de blå piletaster under displayet til at indtaste 
 patientens korrekte vægt.
2. Tryk igen på de bordeaux piletaster til højre og ”turn” bliver fremhævet 
 i displayet. Du kan nu vælge en af 4 foruddefinerede vende programmer for 
 henholdsvis Højre/venstre samt  tidsinterval, angivet i minutter på højre, ryg og 
 venstre side.
3. Når du tater på den grønne knækpil til højre for displayet, bekræfter du din 
 indstilling og vendefunktionen starter. Ønsker du at standse vendefunktionen 
 trykker du på den blå piletast under funktionen ”HOLD” enten Left/Right/
 Center. 

A. Hygiejnefilter: Styreenheden er forsynet med et hygiejnefilter. Dette filter skal 
 renses én gang hver måned. Når det er tid til at rense filter, vil styreenhedens 
 panel give information herom. Har du serviceaftale eller lejer du madrassen af 
 Hospitech trykker du på piletasten under ”remind me later” og kontakter 
 Hospitech. Har du selv renset filteret trykker du på ”filter has been replaced”.
B. Alarm: Madrassystemer er udstyret med et alarmsystem. Alarmen fremkommer 
 med et særligt billede i displayet såfremt madrassen ikke kan opnår det 
 computerberegnede tryk. Ved alarm sikres alle slange tilslutninger. Alarmen kan 
 slukkes ved et tryk på pilen under ”alarm off”
C. Turn (vending) aktiveres ved tryk på pilen under ”cycle”. Der kan i ”patient 
 Settings”  vælges mellem ingen vending, lille vending, moderat vending og 
 maksimal vending. Der kan ligeledes vælges det tidsinterval der skal vendes. 
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PROBLEM

Alarm lyder/lyser

Patienten vender for
meget eller for lidt

Displayet viser
uklare billeder

ÅRSAG

•	 Luftcellerne	når	ikke	det	
 computerberegnede tryk 
 inden for en periode på 20 
 minutter.
•	 Systemet	har	været	på	
 MAX i mere end 30 
 minutter.

•	 Indstillingen	for	netop	
 denne patient er forkert. 

•	 Systemet	kan	have	væres	
 udsat for lav/høj spænding  
 som følge at tordenvejr 
 eller overgang til nødstrøm.

LØSNING

•	 Du	skal	sikre	dig	at	alle	
 slangeforbindelse er til-
 sluttet korrekt
•	 Undersøg	om	der	er	
 opstået skade på luftceller
•	 Når	problemet	er	løst	vil	
 alarmen selv stoppe. For 
 at nulstille systemet, kan 
 ligeledes vælge at slukke 
 for styreenheden.

•	 Du	skal	sikre	dig	at	
 patientens vægt er angivet 
 korrekt.
•	 Du	har	valgt	for	lille/stor	
 vending. Du kan regulere
 vendingen ved at trykke på 
 ? og derefter på funktions-
 tasten under ”Patient 
 Settings”. Herefter navigerer 
 du med de bordeaux pile 
 til du står i valg af vending 
 til den ønskede side. Gentle/
 Moderate/Maximum vælges 
 således vendingen kommer 
 i overensstemmelse med 
 den ønskede terapi.

•	 Systemet	nulstilles	ved	
 at slukke for styreenheden 
 i ganske få sekunder. 
 Styreenheden husker de 
 indstillinger som du har lagt 
 ind.

HOTLINE

Opstår der problemer som du ikke 
umiddelbart kan løse,  kontakter 
du Hospitech´s hotline.

Du kan ringe 24 timer i døgnet 
365 dage om året

Hotline tlf. 20 31 19 84


