
Pikakäyttöohje
Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

HUOM! Aseta ohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

ELVYTYSTILANTEESSA: 
Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja 

aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.

Valmiustila-näppäintä painamalla laite käynnistyy ja aloittaa säätämisen Normaali-toi-
mintoon. Anna laitteen säätyä Normaali-toimintoon ilman potilasta. Painamalla näp-
päintä uudestaan laite sammuu huolimatta käynnissä olevasta toiminnosta.

Näppäimistön lukitus ja avaus. Painamalla näppäintä kolme (3) sekuntia yhtäjaksoi-
sesti voidaan laitteen näppäimistö lukita tarvittaessa. Painamalla yhtäjaksoisesti uu-
delleen kolme (3) sekuntia, lukitus purkautuu.

Informaatiosignaalin kuittaustoiminnolla sammutetaan laitteen informaatiosignaalit. 
Äänisignaali kuittautuu yhdellä painalluksella ja visuaaliset signaalit kolmen (3) 
sekunnin yhtäjaksoisella painalluksella. Tutustu erilaisiin vikatilanteisiin käyttöoh-
jeessa. Pikakäyttöohjeen toisella puolella on esimerkki vianetsinnästä.

Normaali-toimintoa käytetään kaikissa makuuasennoissa. Perustoiminto, johon sää-
tölaite automaattisesti siirtyy käynnistettäessä.

Äänetön-toiminto voidaan valita tilanteessa, jossa halutaan minimoida laitteen säätö-
syklien ja pumpun toimintaa esimerkiksi yöaikaan potilaan nukkuessa. Kahdeksan (8) 
tunnin kuluttua Äänetön-toiminnon valinnasta laite palaa automaattisesti Normaa-
li-toimintoon.

Supine- eli selinmakuutoimintoa käytetään ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan 
hoitoon vaakatasossa selinmakuulla. Patjajärjestelmä säätyy tällöin alimpaan mah-
dolliseen paineasetukseen. HUOM: Varmista, että potilas on vaakatasossa selinma-
kuulla, kun valitset toiminnon.

Istumistoiminto on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa vuoteen selkä-
osan ollessa kohotettuna yli 30 asteen kulmaan. Tunnin kuluttua toiminnon valinnasta 
informaatiosignaali huomauttaa hoitohenkilökuntaa/käyttäjää kasvavasta painehaa-
variskistä.

Kovetustoiminto kovettaa kennoston hoitotoimenpiteiden ajaksi. Säätölaite palaa 
30 min. kuluttua automaattisesti Normaali-toimintoon, mikäli muuta toimintoa ei ole 
valittu. HUOM: Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikke-
nevät.

Ledit vasemmalta lukien: virtakaapeli kytketty, akkukäyttö, Bluetooth-yhteys.
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Esimerkki vianetsinnästä – Vuoto letkustossa tai sisäkennostossa

1. Säätölaite antaa äänisignaalin ja näyttöön tulee oheinen teksti. 
 LED-valot palavat jonkin säätöalueen (osoitettu letkuja vastaa-
 villa väreillä) osalta oranssin sävyisinä.

2. Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin  
 lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnik-
 keissään.

 Optima7080/Optima8590/OptimaBario OptimaCot/OptimaJuve

3. Avaa letkusukka ja tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen  
 väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastaa-
 vuus (esimerkiksi musta mustaan).

4. Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asian-
 mukaisesti. Tarpeen tullen katso käyttöohjeesta lisätietoja. 
 Sulje tämän jälkeen letkusukka.

5. Kuittaa informaatiosignaali painamalla informaatiosignaalin 
 kuittauspainiketta yhtäjaksoisesti kolmen (3) sekunnin ajan.  
 Seuraa, että patjajärjestelmä säätyy valittuun toimintoon 
 onnistuneesti.

Mikäli informaatiosignaali tämän jälkeen uusiutuu, ota yhteys Carital®-huoltoon.

Arkisin klo 8-16, puh. 0306 40 40 45

Tarkista ilmaletkut; 
katso irrotettava 

pikaohje

3 s.
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