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...reducing avoidable harms

QUATTRO-PATJAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ SÄHKÖKATKON SATTUESSA

Alla on kuvattuna Quattro-patjajärjestelmän käytön toimintaohjeet tilanteissa, joissa käyttöympäristöön kohdistuu kohonnut riski sähkökatkoille.

1. Ennen sähkökatkoa:
• Normaaleissa olosuhteissa patjajärjestelmä on aina liitettävä verkkovirran pistorasiaan. (Lue mukana toimitetuissa käyttöohjeissa olevat 

asennusohjeet). 

2. Suunnitellun sähkökatkon aikana:
• Paina virtayksikön MAX. INFLATE -painiketta patjan täyttämiseksi kokonaan. Kun enimmäispaine on saavutettu, irrota patjan syöttöil-

maletku virtayksiköstä kiertämällä patjan letkuliitintä vastapäivään, kunnes mustat viivat ovat kohdakkain, ja vedä patjan letkuliitin irti. 
Patja pysyy täytettynä ja kannattelee siten potilasta jopa 12 tunnin ajan. (Lue mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohta Potilaan siirtotila). 

• Kytke virtayksikkö pois päältä yksikön sivusta ja paina mykistyspainiketta AC-vikahälytyksen hiljentämiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Suunnittelemattoman sähkökatkon aikana
• Jos verkkovirta katkeaa, irrota patjan syöttöilmaletku virtayksiköstä kiertämällä patjan letkuliitintä vastapäivään, kunnes 

mustat viivat ovat kohdakkain, ja vedä patjan letkuliitin irti. Patja pysyy täytettynä painetasolla, johon virtayksikkö oli sillä 
hetkellä asetettu. (Lue mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohta Potilaan siirtotila). 

• Kytke virtayksikkö pois päältä yksikön sivusta ja paina mykistyspainiketta AC-vikahälytyksen hiljentämiseksi. 
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4. Sähkökatkon jälkeen: 
• Liitä ilmansyöttöletku virtayksikköön kohdistamalla ilmansyöttöletkun liittimen musta viiva virtayksikön liittimen mustan viivan 

kohdalle ja työntämällä ne yhteen.  

• Kierrä patjan letkuliitintä myötäpäivään, kunnes vihreä merkki täyttää virtayksikön liittimen merkkiaukon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kytke virtayksikkö päälle yksikön sivusta. Järjestelmä näyttää viestin STARTING ja sitten INITIALISING, kun patja täyttyy. 
Automaattinen mukavuuden oletusasetus on MEDIUM. Jos potilas haluaa kiinteämmän tai pehmeämmän patjan, lisää tai 
laske vastaavasti mukavuuden säädön asetusta (vapautettuna**) YLÖS- ja ALAS-nuolipainikkeilla (SOFT/MEDIUM/FIRM). Lue 
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa olevat asennusohjeet ja Mukavuuden säätö.


