
Snabbguide
OptimaEZ420 / OptimaEZ

OBS! Sätt tillbaka snabbguidehållaren på sin plats efter läsning.

ÅTERUPPLIVNINGSITUATIONER: 
Stäng av enheten med knappen för beredskapsläge och 

påbörja återupplivning omedelbart utan att tömma cellsystemet.

Starta enheten genom att trycka på knappen för beredskapsläge; inställning för Nor-
mal-funktion påbörjas. Låt enheten ställa in sig för Normal-funktion utan patient. En-
heten stängs av genom att trycka på knappen på nytt oavsett pågående funktion.

Öppna och låsa knapplåset. Vid behov kan knapplåset låsas genom oavbruten tryckning 
på knappen i tre (3) sekunder. Knapplåset öppnas genom ny oavbruten tryckning i tre 
(3) sekunder. 

Enhetens informationssignaler stängs av med informationssignalens kvitteringsfunk-
tion. Ljudsignalen kvitteras med en kortvarig tryckning och de visuella signalerna 
kvitteras genom en oavbruten tryckning i tre (3) sekunder. Studera bruksanvisningen 
så att du blir förtrogen med olika felsituationer. Ett exempel på felsökning finns på 
andra sidan av snabbguiden. 

Normal-funktion används i alla liggställningar. Madrassens grundfunktion, till vilken 
styrapparaten växlar vid start.

Sittfunktionen är avsedd för en patient i sittande ställning, med sängens ryggdel upp-
höjd mer än 30 grader. En timme efter valet av funktionen påminner informationssigna-
len vårdpersonalen/användaren om ökad risk för trycksår. 

Fast-funktionen gör cellsystemet fastare för vårdåtgärder. Efter 30 minuter återgår 
styrapparaten automatiskt till Normal-funktionen om ingen annan funktion har valts. 
OBS: Madrassens tryckreduceringsegenskaper försvagas när cellsystemet blir fasta-
re. 

Lysdioderna från vänster: nätkabeln ansluten, ackumulatordrift, Bluetooth-förbindel-
se.
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Felsökningsexempel – läckage i slangar eller innerceller

1. Styrapparaten avger en ljudsignal. Lysdioderna lyser med  
 orange sken i något reglerområde (indikeras med färger som 
 motsvarar slangarna).

2. Kontrollera först att Sixtube-anslutningen till styrapparaten
 är fastsatt på sin plats och att de i anslutningen anslutna  
 slangarna är fixerade i sina fästen. 

3. Öppna slangstrumpan och kontrollera att slangarna mellan  
 cellsystemet och styrapparaten sitter fast i anslutningarna.  
 Kontrollera även färgmatchningen (t.ex. svart till svart). 

4. Fäst eventuellt lösa slangar korrekt vid varandra. Se bruks-
 anvisningen för mer information vid behov. Stäng sedan   
 slangstrumpan. 

5. Kvittera informationssignalen genom oavbruten tryckning på 
 informationssignalens kvitteringsknapp i tre (3) sekunder.  
 Kontrollera att madrassystemet ställer in sig för den valda  
 funktionen. 

Om informationssignalen återkommer, kontakta Carital® -service.

Vardagar kl. 8.30-15.30, tel. 0306 40 40 45
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