
NFC (RFID): Ohjausyksikkö sisältää passiivisen NFC-tunnisteen, joka sisältää lisätietoa. Aseta yhteensopiva
NFC-yhteensopiva laite, kuten älypuhelin tai tabletti, NFC-symbolin päälle näyttääksesi nämä tiedot.

CPR (ELVYTYS) -TOIMINTO: Kierrä hätätyhjennysventtiiliä vastapäivään, jotta se napsahtaa avoimeen asentoon ”    ”. 
CPR (elvytys) -laite sijaitsee patjan oikealla puolella olevassa päädyssä (jalkopäästä katsottuna) patjan etiketin nuolien 
osoittamassa paikassa.
POTILAAN SIIRTOTILA: Täytä patja painamalla ENIMMÄISTÄYTTÖ -painiketta. Irrota patjan ilmaletku ohjausyksiköstä 
kiertämällä patjan letkuliitintä vastapäivään, kunnes mustat viivat ovat kohdakkain, ja vedä patjaletkun liitin irti. Patja jää 
täytettyyyn tilaan ja tukee potilasta.
HUOLTO JA YLLÄPITO: Huolehdi patjan suojuksen puhtaudesta niin hyvin kuin mahdollista. Päivittäiseen puhdistukseen 
suositellaan, että päälliset puhdistetaan kuumalla vedellä ja saippualla tai neutraalilla pesuaineella. Päälliset voidaan 
irrottaa ja pestä koneessa ja rumpukuivata korkeintaan 73oC. Hankaavia puhdistusaineita, fenolipohjaisia desinfiointiaineita, 
liuottimia tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita, kuten Dettol, Phenicol, Hibiscrub, Clearsol, Stericol tai Hycoline, ei saa 
käyttää, sillä nämä voivat vahingoittaa päällismateriaalia. Tarkasta patjan suojus ja sen sisäpuoli vaurioiden varalta. 
KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO:  QUATTRO Acute:-  250kg      QUATTRO Plus:-  200kg

HOITOTILA: Vaihda hoitotilasta AKTIIVINEN (1-in-4 vaihtuvapaineinen ilmanpainesykli) hoitotilaan JATKUVA 
ALHAINEN PAINE painamalla HOITOTILA -painiketta. Hoitotilan oletusasetus on AKTIIVINEN. Siirry JATKUVA 
ALHAINEN PAINE -tilaan painamalla HOITOTILA -painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. Tämän 
jälkeen järjestelmä näyttää ODOTA, ja alustaminen vie noin 2 minuuttia.

MUKAVUUSASETUS: Mukavuusasetuksen automaattinen oletusasetus on PUOLIPEHMEÄ. Jos potilas toivoo 
kovempaa tai pehmeämpää patjaa, voit nostaa tai laskea mukavuusasetusta nuolipainikkeilla (PEHMEÄ/ 
PUOLIPEHMEÄ/NAPAKKA). Mukavuusasetus näytetään näytössä. Tarkista säännöllisesti, että patja tukee potilasta 
ja on tälle mukava.

TIEDOT: Käytetään vain tietojen katseluun; ei vaikuta käyttötilaan - katso lisätietoja käyttöohjeesta.

MYKISTÄ / POISTA LUKITUS:  Paina mykistääksesi äänimerkin ja poistaaksesi viestin näytöstä. Tämä painike 
avaa myös tehoyksikön lukituksen, kun näytössä näkyy ”   ” - pidä painiketta painettuna, kunnes tehoyksikkö 
antaa äänimerkin, jos painikkeen lisätoimintoja tarvitaan (eli mukavuusasetusta). Ohjausyksikkö lukittuu 
uudelleen 2 minuuttia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.

ENIMMÄISTÄYTTÖ: Joissakin hoitotoimissa välttämätön ENIMMÄISTÄYTTÖ -tila täyttää patjan staattiseen 
enimmäispaineeseen 15 minuutin ajaksi. 15 minuutin kuluttua järjestelmä palaa automaattisesti AKTIIVINEN 
-tilaan.

• Varmista, että virta on kytketty päälle pistorasiasta ja ohjausyksikön sivusta virtajohdon vierestä.
• Tarkista, että ilmaletku on kiinnitetty oikein ohjausyksikköön (ilmaletkun päässä olevan vihreän pisteen tulisi näkyä 

ohjausyksikön vastakappaleen pienestä reiästä), ja tarkista, että hätätyhjennysventtiili on täysin suljettu.
• Virran kytkemisen jälkeen järjestelmä näyttää ensin viestin KÄYNNISTETÄÄN ja sitten viestin ALUSTETAAN, kun patja 

täyttyy (tämä vie 15–20 minuuttia).
• Kun patja on täyttynyt, järjestelmä siirtyy oletusarvoisesti AKTIIVINEN -tilaan. Valitse JATKUVA ALHAINEN PAINE paina-

malla HOITOTILA -painiketta (katso alla). Mukavuusasetusta voidaan säätää nuolipainikkeilla (PEHMEÄ/PUOLI-
PEHMEÄ/NAPAKKA).

• Kun ohjausyksikkö on käynnissä, se lukittuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua viimeisimmästä painikkeen 
käytöstä. Tämän tarkoituksena on estää painikkeiden tahaton käyttö (MYKISTÄ -painiketta lukuun ottamatta). Tämän 
osoittaa näytöllä näkyvä viesti ”   ”. Jos haluat käyttää painikkeita (vaihtaaksesi hoitotilaa tai mukavuusasetusta), pidä 
MYKISTÄ / POISTA LUKITUS -painiketta painettuna, kunnes ohjausyksikkö antaa merkkiäänen.

• Kun ilma halutaan poistaa patjasta järjestelmää purettaessa, käytä CPR-toimintoa edellä kuvatulla tavalla.
• Patjoja voidaan käyttää moottori-, säleikkö- ja kiinteissä sängyissä.
• Selkänojat tai tukityynyt tulisi asettaa patjan alle, jotta vartalo on jatkuvassa kosketuksessa patjan pinnan kanssa. 

Pidä vuodevaatteet mahdollisimman vähäisinä potilaan alla, sillä ne voivat heikentää patjan painetta vähentäviä 
ominaisuuksia – löysä tasainen lakana on ihanteellinen.

QUATTRO® PAINETTA POISTAVAT PATJAT
- TIEDOT JA KÄYTTÖOHJEET



Jos virhe ei poistu, 
ohjausyksikkö on 

tarkastettava. 

Liitä uudelleen 
virtalähteeseen, jotta voit 

jatkaa patjan käyttöä. 

PUMPPU tai TRIAC 
-VIKA

Ilmoittaa verkkovirran 
virheestä. Hiljennä 
äänimerkki painamalla 
MMYYKKIISSTTÄÄ -painiketta. 

Tarkista, että ilmaletku on 
kiinnitetty oikein 

virtalähteeseen (ts. patjaletkun 
ja virtalähteen liitinten viivat on 

kohdistettu ja niitä on 
käännetty kokonainen kierros 

myötäpäivään siten, että vihreä 
valo syttyy virtalähteen 

liittimessä). Jos virhe ei poistu, 
ohjausyksikkö on 

tarkastettava. 
 

Nollaa ohjausyksikkö 
painamalla MMYYKKIISSTTÄÄ -
painiketta. 
 

Jos virhe ei poistu, 
järjestelmä on tarkastettava. 

Nollaa ohjausyksikkö 
painamalla MMYYKKIISSTTÄÄ -
painiketta. 
 

Nollaa ohjausyksikkö 
painamalla MMYYKKIISSTTÄÄ -
painiketta. 
 

SÄHKÖMAGN. HÄIR. 
-VIKA

Tämän aiheuttavat ulkoiset 
radiotaajuuskentät. Vika 
poistuu, kun häiriötä ei 

enää ole. 

AC-VIKA 
ALHAINEN PAINE 

-VIKA

Tarkista, että kennot ja 
letkut ovat 

vahingoittumattomia. 

EI KALIBROITU 
- VIKA 

Nollaa ohjausyksikkö 
painamalla MMYYKKIISSTTÄÄ -
painiketta. 

PATJA EI TÄYTY 
(ei äänimerkkiä) 

Tarkista, että verkkovirta on 
kytketty, mikä näkyy 

valaistulla LCD-näytöllä, ja 
varaa patjan täyttymiseen 
vähintään kaksikymmentä 

minuuttia aikaa. 

Järjestelmä jatkaa 
toimintaansa, mutta 

uudelleenkalibrointi on 
tehtävä mahdollisimman 

pian. 

Tarkista, että CPR-venttiili on 
täysin suljettu, ts. 
hätätyhjennysventtiiliä on 
kierretty myötäpäivään, 
kunnes se napsahtaa 
kiinniasentoon. 

ROOTTORIJÄRJEST. 
-VIKA

 

VIANETSINTÄTIEDOT

TÄRKEÄT TIEDOT

KÄYTÖN KONTRAINDIKAATIOT
Aktiiviset makuualustat eivät sovellu potilaille, joilla on epävakaita murtumia, vakavaa turvotusta, 
palovammoja tai jotka eivät siedä liikettä.

YLEISET VAROITUKSET, HUOMAUTUKSET JA TIEDOT
• Varmista, että virransyöttö vastaa ohjausyksikössä ilmoitettua tyyppiä.
• Tarkista virtajohto vaurioiden varalta ja varmista, että se ei ole esteenä tai aiheuta tapaturmaa kuten kuristumista.
• Varmista, ettei virtajohto tai ohjausyksikkö jää puristuksiin esimerkiksi kun vuodetta tai sen kaiteita nostetaan tai

lasketaan tai kun muita liikkuvia esineitä siirretään.
• Ohjausyksikköä saa käyttää vain Direct Healthcare Group:in toimittaman sopivan virtajohdon kanssa.
• Älä käytä tulenarkojen anesteettien lähellä.
• Älä aseta laitetta lämmönlähteen päälle tai lähelle sitä.
• Älä käytä yhdessä kuumavesipullojen tai sähköpeittojen kanssa.
• Kaikki järjestelmän osien valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat vaadittujen paloturvallisuusmääräysten mukaisia.
• Direct Healthcare Group suosittelee välttämään tupakointia sinä aikana, kun järjestelmä on käytössä. Näin estetään

mahdollinen muiden syttyvien tuotteiden kuten liinavaatteiden tahaton syttyminen.
• Ei saa käyttää hapella rikastetussa ympäristössä.
• Väärän sulakkeen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
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Talley Group Ltd
Premier Way
Abbey Park Industrial Estate
Romsey SO51 9DQ
England

+44 (0) 1794 503500

Kattava käyttöohje (osanumero 11880) on luettavissa ja 
ladattavissa Direct Healthcare Group verkkosivustolta: 

www.directhealthcaregroup.com ja siihen tulee tutustua 
ennen patjajärjestelmän käyttöä.

DHG
Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

T: +44 (0) 845 459 9831
F: +44 (0) 845 459 9832
E: info@directhealthcaregroup.comDHG - H E A LT HCAR E . COM

Jakelija Suomessa: 
MediMattress Oy 
Haukilahdenkatu 4 00550 
Helsinki
huolto puh. 0306 40 40 45 
huolto@medimattress.fi


