Brugervejledning for Sentry TS 508-8
Madrassen

Sentry TS 508-8 er det tryksårsforebyggende madrassystem, der kan pumpes op mens patienten ligger på madrassen.
Sentry TS 508-8 er let at indstille og terapiformen med variabel cyklustid indstilles individuelt.
Ved et enkelt tryk på “Auto Firm Mode” (Nursing) bliver madrassen hård og partienten håndteres let.
Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner.
Sentry TS 508-8 kan håndtere patienter op til 200 kg.
Har du spørgsmål til Sentry TS 508-8 så kontakt hotline på 7640 1984. Hotline er døgnbemandet alle årets dage.

Madrassens opbygning:
Madrassens åndbare overtræk kan lynes af og udskiftes.
I det øverste kabinet har madrassen har 21 luftlammeller
på den brede led.
I det nederste kabinet har madrassen en
75 cm høj skummadras.
CPR: Ved hjertestop hives i den gule strop med “CPR”
og madrassen tømmes for luft i luftlamellerne fra
hovedenden til midt på. Patientens komfort er sikret
med skummadrassen i det nederste kabinet.
Placering af madrassen:
For hurtig opredning er madrasserne markeret med fodaftryk” i fodenden.
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HospiTech
890-128

Madrasidentiﬁkation med stregkode giver overblik over forbrug.

HOSPITECH ER 100% DANSKEJET OG UAFHÆNGIG AF UNDERLEVERANDØRER

Brugervejledning for Sentry TS 508-8
Styreenheden
Weight Setting (kg)
Vægtindstilling i kg.

Lock/Unlock
Styreenhedens taster til patientindstilling låses automatisk.
Kan låses op ved et tryk på knappen.
“Auto Firm Mode” låses ikke og kan derfor betjenes
uden at styreenheden er låst op.

Alternating
Mode
Indstilling af
cyklus tid
(i minutter).

Static Mode
Valg af
terapiformen
statisk
trykudligning.

Auto Firm Mode
Hård madras.
Benyttes ved pleje/
håndtering af patienten.
Efter 30 min. returneres
der til den programmerede terapiform.

Auto Dual Mode
Madrassen veksler
mellem
statisk trykudligning
og vekseltryk.
(1 time ad gangen).

Low Pressure Alarm
Funktionsfejl på madrassen.
Power Failure Alarm
Strømmen mangler.
OBS:
Den akustiske alarm kan “mutes”
ved et tryk på knappen.
Lampen lyser til problemet er løst.

Opsætning af madrassen

Indstilling af vægt og cyklus

1. Madrassen placeres i en tom seng.
2. Madrassens to slanger
kobles til styreenheden
på styreenhedens
venstre side.
3. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side og
sættes i stikkontakten.
Hovedafbryderen på
styreenhedens venstre side
aktiveres.
4. Madrassens stropper fastgøres til den
bevægelige del af sengebunden.
OBS: Ledningen kan med fordel føres langs
madrassen og ﬁkseres med madrassens
stropper.
Der er seks stropper:
– to i hver side,
– en i hovedenden og
– en i fodenden.
5. Du kan nu placere patienten i madrassen.
6. Du aktiverer nu styreenhedens “ON/Standby”
knap til “ON” lyser. Pumpen starter.

Patienten kan ligge i madrassen, når den indstilles.
1. Patient vægt
Indstil ved at taste på
“Waight Settings” til den
grønne lampe under den
ønskede vægt lyser.
2. Cyklus tid (Alternating Mode)
Indstil ved at taste på
“Alternating Mode” til den
grønne lampe under den
ønskede cyklus tid lyser.
3. “Static Mode” blinker indtil madrassen er
helt fyldt.
4. Der er luft under patienten efter ca. 5 min.
Madrassen når normal driftstilstand efter
ca. 10 min.
Madrassen når “Auto Firm Mode” (helt hård)
efter ca. 20 min.
5. Madrassen vender automatisk tilbage til
“Alternating Mode” (cyklus) når den er helt
fyldt.

ON:
styreenheden
er i funktion.
Standby:
styreenheden
er sat på pause.

Pleje/håndtering
af patienten
Skal du håndtere patienten
under normal drift, skal du
aktivere “Auto Firm”.
Funktionen vender automatisk
tilbage til den ønskede terapiform efter 30 minutter.

Transport
Før:
Ved transport tager du bare
stikket ud af stikkontakten.
Efter et minut lyder der
en akustisk alarm.
Du kan frakoble alarmen
ved at trykke på højttalerikonet.
“Power Failure Alarm”
vil lyse ind til stikket
sættes i stikkontakten igen.
Efter:
Efter transport sættes
stikket i stikkontakten og
madrassen husker tidligere
indstillinger.
Madrassen holder luften
under patienten i mindst
18 timer.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ KONTAKT HOTLINE PÅ 7640 1984

