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Viktig 

Når du bruker elektroniske produkter, spesielt når barn er til stede, bør du alltid 
følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende: 

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK  

ADVARSEL 

For å redusere risikoen for elektrosjokk: 

• Trekk alltid ut dette produktets stikkontakt umiddelbart etter bruk 

• Ikke bruk mens du bader 

• Ikke plasser eller oppbevar produktet der det kan falle ned i eller 
trekkes inn i et badekar eller kum 

• Ikke legg produktet I vann eller andre væsker 

• Ikke strekk deg etter et produkt som har falt i vann. Koble fra 
strømmen umiddelbart! 

For å redusere risikoen for forbrenning, elektrosjokk, brann eller 
personskade: 

• Et produkt skal aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til 

• Tett tilsyn er nødvendig når dette produktet brukes av, på eller i 
nærheten av barn eller funksjonshemmede 

• Bruk bare dette produktet til den tiltenkte bruken som beskrevet i 
denne håndboken. Ikke bruk andre tilbehør enn de som er anbefalt 
av produsenten 

• Bruk aldri dette produktet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, 
hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller skadet eller 
falt i vann. Returner produktet til et servicesenter for undersøkelse og 
reparasjon 

• Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater 

• Blokker aldri produktets luftåpninger eller plasser det på en myk 
overflate, for eksempel en seng eller sofa, der luftåpningene kan være 
tilstoppet. Hold luftåpningen fri for lo, støv, hår og lignende.  

• Ikke slipp eller stikk gjenstander i åpning eller slange 

• Ikke bruk utendørs eller bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller 
der oksygen administreres 

 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE 
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UTTRYKK OG SYMBOLER 

 

Merk, forsiktig, advarsel & fare uttrykk 

 

MERK 

Indikerer noen råd eller informasjon som brukeren bør være oppmerksom på.  

FORSIKTIG 

Indikerer riktig drifts- eller vedlikeholdsprosedyre for å forhindre skade på eller 
ødeleggelse av utstyret eller annen eiendom. 

ADVARSEL/FARE 

Retter oppmerksomhet mot en potensiell fare som krever riktige prosedyrer eller 
fremgangsmåter for å forhindre personskade. 

 

 

 

 

 

 

 

LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK 
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INTRODUKSJON 
 

Denne manualen skal brukes til den første installasjonen av systemet og til 
referanseformål. 

Generelt 

ProCell IV-serien er et høykvalitets- og prisgunstig vekseltrykksystem som 
egner seg til trykksårbehandling og forebygging ved medium til høy risiko. Den 
er designet for å forebygge liggesår og gir en prisgunstig løsning for 24 timers 
trykkavlastning. 

ProCell IV-serien er testet og samsvarer til alle CE-standarder.  

Tiltenkt bruk 

ProCell IV-serien er tiltenkt til å redusere  tilfeller av trykksår mens den 
optimaliserer pasientkomfort. Den sørger i tillegg for:  

- Individuell hjemmeomsorg og langvarig omsorg 
- Smertebehandling som foreskrevet av en lege 

Kontraindikasjon 

Pasientforholdene der bruk av trykkavlastende behandling på et alternerende 
system er kontraindisert, er som følger: 

- Nakke- eller rykkprolaps 
- Ustabile ryggmargsskader 
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PAKKENS INNHOLD 
 

Kontroller pakkens innhold. Dersom noe av følgene skulle mangle eller være 
skadet, kontakt din lokale forhandler for umiddelbar erstatning. 

 

Pumpe 

Påse at pumpen er lik den du har bestilt. 
Funksjoner kan variere fra modell til modell. 

 

Madrass 

 

Kontroller celletypene. Madrassene 250, 305, 
412, 512 og 512-T krever en underliggende 
madrass. En madrass av cell-on-cell typen, som 
623- og 834-madrassene krever ikke en 
underliggende madrass.  

 

Trekk 

 

Avtagbart trekk for enkel rengjøring. 

 

Manual 

Les alltid denne manualen før bruk.  
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PRODUKTFUNKSJONER 
 

PUMPE 

 

Q2K-03 AUTO - Lock 

1. Strømbryter 
2. Komfort innstilling 
3. Syklustid 
4. Alarm reset 
5. Statisk/alternerende 
6. Auto firm (Hold 3 sekunder) 
7. Lås  (Hold 3 sekunder) 

 

➢ Strømbryter (1) 

Bryteren er på pumpens høyre side. Skru AV/PÅ strømmen og 
pumpen vil STARTE/STOPPE. 

➢ Komfort innstilling (2) 
 
Syv komfortnivåer på panelet som trykkvalg ved hjelpa v enkle 
tastetrykk.  
 

➢ Syklustid (3) 

Alternerende syklustid kan velges på tabellen. Velg mellom 10, 15, 20 
eller 25 minutter. Et sett med to synlige indikatorer kumulerer når 
tidsverdien økes. 

 
➢ Alarm reset (4) 

 
En audiovisuell alarm skrus på når trykket er lavt. For å skru av 
alarmen, trykk på reset knappen. Den visuelle alarmen vil blinke. 
Trykk på reset knappen igjen for å reaktivere alarmen. 
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➢ Statisk/alternerende (5) 
 
Trykk for å sette madrassen enten statisk eller dynamisk modus. 
 

➢ Auto Firm (6) 

Trykk for å sette luftmadrassen i hurtig oppblåsingsmodus, noe som 
letter pleie og stell. Pumpen går automatisk tilbake til forrige innstilling 
etter 30 min. 

➢ Auto Lås (7) 

Innstillingene blokkeres automatisk etter 5 min. uten endringer, eller 
når knappen holdes inne i 3 sekunder. For å låse opp holder du 3 
sekunder.  

 

 

MADRASS 

ProCell serien kommer med celletype madrasser av ulike materialer 
(Nylon/PVC, Nylon/PU or PU) med tilhørende pumpe. Vennligst se I 
spesifikasjonene for detaljer.  

 

834 - madrass 

1. Hurtigkobling til pumpen 
2. Elastiske stropper og løkker på basen for feste til underlaget  
3. HLR for hurtigtømming 
4. Hurtigkobling til cellene på alle celler 
5. Rask utløserplugg (valgfritt) 
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INSTALLASJON 
 

 

Steg 1 Plasser madrassen flatt på sengerammen.  

Oppblåsingsrøret skal være mot foten, slik at det kan kobles til 

pumpens dyser. Se figur nedenfor for referanse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 2 Ha på laken for å unngå direkte kontakt mellom madrass og hud og reduser 

dermed friksjon 

 

Steg 3 Heng pumpen over rammen eller gavl I sengens fotende.  

Påse at pumpen sitter godt festet. 

 

Steg 4 Koble luftlangene fra madrassen til pumpens dyser. Påse at de festes 

ordentlig. 

 

MERK！  
Forsikre deg om at luftslangene ikke er bøyd eller gjemt under  

madrassen. 

Kontroller også at HLR-ventilen er riktig festet og lukket. 

 

Step g  Koble strømledningen til en stikkontakt. 

 

 

MERK！ 
Før du setter støpselet i stikkontakten, må du kontrollere at 

spenningen er kompatibel. 

 

Steg 6  Slå på strømmen ved å trykke på strømbryteren på høyre side av pumpen, 

og strømbryteren er i PÅ (“I”) posisjon. 

Fortsett til delen BRUK. 

 

Steg 7  Sørg for å trekke ut stikkontakten når den ikke er i bruk. 
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BRUK 
 

GENERELT 

 

Dette produktet er designet for å gi maksimal komfort for pasienter som trenger 

behandling med trykksår. Forsikre deg om at du bruker dette produktet på en riktig 

måte for å optimalisere verdien. Her gir vi litt generell informasjon du bør være 

oppmerksom på. 

 

For produkter:  IKKE bruk en annen pumpe med andre spesifikasjoner enn 

beskrevet i denne håndboken. Det er farlig å bruke en pumpe med 

trykkapasitet større enn 120 mmHg. Dette kan resultere i 

cellepunktering.  

   

  IKKE skift noen komponenter selv. Hvis det er behov for utskifting 

eller reparasjon, må du alltid kontakte din lokale forhandler eller 

servicesenter. 

 

For pasienter: Påse at madrassen er oppblåst helt. Avhengig av madrassens 

dimensjon tar det 30-45 minutter for 85 cm og 90 cm bredde, det 

tar 45-60 minutter for 120 cm bredde. Når den første 

oppstartssekvensen er oppfylt, er trykket justert til ønsket 

fasthetsnivå, og madrassen er klar til bruk. 

   

  Vennligst dekk madrassen med et laken for å unngå direkte 

hudkontakt og for pasientens komfort. 

 

  En fast overflate vil gjøre det lettere for pasienten å flytte eller 

reposisjonere seg. Benytt deg av funksjonen Statisk modus. Det 

kan støtte pasienten ved å holde madrassen fra bunnen når 

pasienten er i sittende stilling. Se figur nedenfor. 
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Håndsjekk: I alternerende modus, sjekk om trykket er riktig justert ved å skyve 

den ene hånden mellom luftmadrassen og pasienten, over en 

mindre oppblåst celle, for å føle pasientens rumpe. 

   

  Brukerne skal kunne føle mellomrommet mellom, og det 

akseptable området er omtrent 25 til 40 mm. Denne 

håndsjekkprosedyren er utstedt av AHCPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUMPEINSTRUKSJONER 

 

Q2K-03 AUTO - Lock 

Steg 1  Skru på strømmen. Et pip vil indikere at systemoperasjonen er igangsatt. 

Pumpen begynner å blåse opp madrassen.  

 

Steg 2  Pumpen vil først gå i statisk modus når systemet skrus på. Den vil 

innledningsvis blåse opp madrassen til 15 mmHg og deretter bytte til alternerende 

modus. Dersom 15mmHg ikke nås før det har gått 70 minutter vil alarmen pipe og 

Alarm Reset knappen vil skrus på. 

 

Trykk Alarm Reset for å skru av lyden på alarmen – indikatoren vil fortsatt lyse. 

Trykk Alarm Reset igjen for å skru på alarmen. 

 

MERK!  

Dersom alarmen ikke utløses, vennligst referer til feilsøkingsskjemaet lenger 

bak i manualen.  

 

Steg 3  Alternerende syklustid og komfortnivå er forhåndsinnstilt på moderate 

nivåer. Trykk for å velge ønskede nivåer på panelet. 
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MERK!  

For passende trykk, vennligst referrer til Bruk seksjonen lenger opp og 

gjennomfør håndsjekk prosedyren.  

 

Steg 4  For å byte til statisk modus, trykk på Static/Alternating knappen og 

indikatoren vil lyse. Trykk en gang til for å byte til alternerende modus.  

 

MERK!  

I statisk modus, vil madrassen gi en fast overflate som tilrettelegger 

pasienttransport og reposisjonering. Statisk modus forhindrer at bruker 

bunner ut i sittende posisjon.  

 

Steg 5  Under normal drift vil pumpen overvåke trykkendringer. Hvis trykket er under 

et brukerdefinert nivå, vil pumpen automatisk begynne å blåse opp madrassen. 

Pumpen stopper når det brukerdefinerte trykknivået er nådd.  

 

Hvis trykket er konstant lavt, vil alarmen pipe og indikatoren vil komme til å gjøre 

oppmerksom på lavtrykksforhold. Hvis det skulle være åpenbar lekkasje, for 

eksempel forårsaket av løs tilkobling av luftcelle, aktiveres den audiovisuelle alarmen. 

 

Trykk Alarm Reset for å skru av lyden på alarmen – indikatoren vil fortsatt lyse. 

Trykk Alarm Reset igjen for å skru på alarmen. 

 

Steg 6  For pleie- og stell, trykk på Auto Firm-knappen for automatisk å blåse opp 

madrassen til det maksimale trykknivået i 30 minutter. Trykknivået vil automatisk gå 

tilbake til det tidligere brukerdefinerte nivået etter 30 minutter. Trykk på Auto Firm-

knappen igjen for å bytte tilbake til alternerende / statisk modus når Auto Firm-

funksjonen må skrus av.  

 

I tilfelle det er en dårlig forbindelse av slangen eller luftlekkasje fra madrassen, vil det 

føre til lavtrykkstilstand og den hørbare / synlige alarmen vil bli aktivert. 

 

 

 

HLR FUNKSJON 

 

Når det er en nødsituasjon for å utføre HLR på pasienten, trekker du HLR-stroppen 

umiddelbart for å frigjøre luften raskt fra madrassen. 

 

HLR-stroppen er plassert på høyre side av madrassen. 

 

 

 

 

 

 



Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass 
 

      | RENGJØRING 14 

 

PRESSURE & CYCLE TIME SETTING 

 

Brukere kan justere trykknivået på luftmadrassen til ønsket fasthet selv eller i henhold 

til forslaget fra helsepersonell. Madrasser på 85 cm og 90 cm brede vil utføre på alle 

innstillinger for vekter mellom 30-200 kg. For 120 cm madrass anbefales det å øke 

syklusstiden til 25-25 minutter for høyere vekter. Se tabellen nedenfor for foreslåtte 

innstillinger for syklustid for bredde / vekt: 

 

Madrassbredde Pumpe Syklustid Brukervekt 

85cm - 90cm Q2K-03 10-15-20-25 minutter 30<200kg. 

120cm Q2K-03 20-25 minutter 120<200kg. 

 

ADVARSEL FOR LAVT TRYKK 

 

Når unormalt trykk oppstår, vil lavtrykksindikatoren lyse. Den hørbare alarmen vil bli 

aktivert for å gjøre oppmerksom på lavtrykksforhold. Sjekk om tilkoblingene er sikret 

og riktig installert i henhold til relevante instruksjoner. 

 

MERK！ 
Hvis trykket er konstant lavt, må du kontrollere om det er lekkasje (i rør eller 

tilkoblingsslanger). Kontakt om nødvendig din lokale forhandler eller 

servicesenter for å bytte ut eventuelle skadede celler eller slanger. 

RENGJØRING 
 

 

I denne delen beskriver vi prosedyrene for å rengjøre og dekontaminere pumpen. Det 

er viktig å følge disse prosedyrene før du bruker systemet på pasienter. 

 

Rengjøringsoppgaven kreves minst en gang i uken for å opprettholde personlig 

hygiene. 

PUMPE 

 IKKE senk pumpen i vann eller gjør den våt. 

 Sjekk for ekstern skade og flytt pumpen til rengjøringsområdet. 

 Plasser pumpen på en arbeidsflate og spray eller tørk av utsiden av pumpehuset 

med kvartær ammoniumsoppløsning.  

 IKKE spray noen rengjøringsløsninger direkte på overflaten av pumpen.  

 IKKE bruk en Hypo-karbonat- eller fenolbasert rengjøringsløsning, da dette 

kan skade pumpehuset. La løsningen inkubere i 10 minutter eller følgelig som 

angitt av rengjøringsproduktet som brukes. 

 Tørk av pumpehuset med en ren klut. Forsikre deg om at alle områdene er 



Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass 
 

      | HÅNDTERING OG LAGRING 15 

 

rene (topp og bunn, begge sider). 

 Spray klut med rengjøringsmiddel og rengjør frontplaten. IKKE tillat overflødig 

rengjøringsløsning på frontplaten eller kontrollpanelet. (Hvis løsningen 

kommer inn, vil det oppstå skader). La overflaten tørke grundig etter 

rengjøring. 

 Etter at pumpen er grundig rengjort og tørket, fortsetter du å plugge inn 

pumpen og teste for å se om den går normalt. 

 Trekk ut pumpen og oppbevar den med riktig identifikasjonsmerke.  

MADRASS 

 Tørk av overflatene på trekket med såpe og vann før du våter med noe flytende 

desinfeksjonsmiddel. 

 Eventuelle åpenbare blodflekker bør våtes grundig med 1: 9 

hypoklorittoppløsning (1-del blekemiddel til 9 deler vann) og la tørke i minst 10 

minutter. Tørk deretter med en ren, fuktig klut. 

 Ta av toppdekselet fra madrassen. 

 Tørk av alle overflater med såpe og vann før du påfører væske.  

 Trekk senkes ned og dynkes i desinfeksjonsmiddel for den nødvendige 

inkubasjonstiden. 

 Etter forvarming skylles trekket gjennom en vanlig syklus i en vaskemaskin 

uten såpe og vaskes deretter med mildt vaskemiddel (vasketemperatur 35°C, 

skylletemperatur 25°C eller på den kaldeste innstillingen). 

 Trekkene lufttørkes til de er helt tørre. (Tørketemperaturområde 30-50°C eller 

på den kaldeste innstillingen.) 

 Luftcellene klikkes av på den ene siden og sprøytes på alle sider med et 

desinfeksjonsmiddel. La den sitte i ønsket inkubasjonstid og tørk den av med 

en ren klut. (Sørg for å koble fra alle luftcellene, en etter en, og spray 

desinfeksjonsmidlet på alle sider, inkludert alle koblingsrør og slanger. La det 

sitte i minst 10 minutter.) 

 Hvis det er en base etter at du har fjernet alle luftcellene, må basen sprayes 

ned med desinfeksjonsmiddelet, innvendig og utvendig. La den sitte i ønsket 

inkubasjonstid og tørk av med en klut. 

 Gjenta prosessen med slangesettet: spray, inkuber, og tørk av. 

 Transportbagen skal vrenges og tørkes helt av med desinfeksjonsløsningen. 

 La det tørke grundig. Når innsiden er tørr, snur du den tilbake: Tørk av utsiden 

av bagen med desinfeksjonsmiddel. 

 Tørk madrassen på et SOLFRITT område etter rengjøring. 

HÅNDTERING OG LAGRING 
 Legg madrassen flatt og opp ned. 

 Rull fra fotenden mot hodeenden; Fotstroppen kan deretter strekkes rundt den 

rullede madrassen for å forhindre utrulling. 

 Ikke brett eller stable madrassen. 

 Følg nasjonale retningslinjer for avfall hvis du kaster pumpen. 
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VEDLIKEHOLD 

GENERELT 

 

 Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er slitasje eller skade. 

 Sjekk madrasstrekket for tegn på slitasje eller skade. Forsikre deg om at 

madrasstrekket og cellene er riktig tilkoblet. 

 Plugg inn pumpen og kontroller luftstrømmen fra slangetilkoblingsporten. 

Luftstrømmen skal veksle mellom porter hver halvsyklus. 

 Kontroller luftslangene for å se om det er knekk eller brudd. Ta i så fall kontakt med 

din lokale agent eller forhandler for utskifting. 

 Forsikre deg om at madrasslangen er godt tilkoblet. 

 Kontroller pumpen og sørg for at både strøm- og strømindikatoren er av når 

bryteren er slått av. 

LAVT TRYKK 

 

Sjekk om det er luftlekkasje mellom pumpen og madrassforbindelsene eller fra 

luftmadrasslangene ： 

 

 Kontroller kontaktene mellom luftmadrassen og pumpen. Hvis det er frakobling, 

må du koble den til igjen. 

 Kontroller HLR-ventilene. Forsikre deg om at uttakene er forseglet. 

 Kontroller lufttilkoblingsrørene. Forsikre deg om at hver enkelt celle ikke er ødelagt. 

 Vri trykkjusteringsknappen til Fast. Hold rørene oppblåst og inspiser for 

luftlekkasje. 

 Sjekk om det er luftlekkasje fra celler. Forsikre deg om at det ikke oppstår lekkasje. 

Ta kontakt med din lokale agent eller forhandler hvis det oppstår lekkasje. 

FJERNING AV ENHETEN 
Følg nasjonale retningslinjer for avfall hvis du kaster enheten. 

FEILSØKING 
Problemer Løsninger 

Pumpen virker 

ikke 

1. Sjekk om stikkontakten er ordentlig koblet til uttaket.  

2. Skru på strømbryteren igjen 

 

 Dersom strømindikatoren viser PÅ og pumpen fortsatt 

ikke virker, kontakt din locale forhandler.  

 Dersom strømindikatoren viser AV, kan det være feil 

med strømuttaket. Prøv å koble til et annet uttak. 
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Dersom strømindikatoren fortsatt viser AV, kontakt 

elektriker for kontrall av hovedstrømmen.  

 

Ufullstendig 

inflasjon 

(Lavt trykk) 

1. For en rask sjekk, juster trykket til Fast. 

2. Sjekk om rørene er vridd eller om det er lekkasje. 

 

 Hold alltid rørene rette.  

 Bytt rør hvis det er lekkasje. 

 Forsikre deg om at HLR-ventilene er lukket. Forsikre 

deg om at hver eneste celle ikke er ødelagt. 

Langsom 

luftstrøm 

Et skittent filter kan redusere luftstrømmen. 

Vask filteret med mildt vaskemiddel for å holde det rent. 

 

 Kontroller luftfilteret på baksiden av pumpen minst en 

gang i måneden. 

SPESIFIKASJONER 

SYSTEM 

System Spesifikasjon 

Klassifisering Klasse II; IPXO, No AP/APG; Type BF**  

 

Anvendt del Madrass 

 

Input 230V AC / 50Hz 

12W, 1A 

 

Sikring 250V, T1A 

 

Miljøkrav  Temperatur: Drift 50 ° F ~ 95 ° F (10 ~ 35 ° C) 

                Lagring 5 ° F ~ 122 ° F (-15 ~ 50 ° C) 

                Frakt 5 ° F ~ 158 ° F (-15 ~ 70 ° C) 

 Fuktighet: Drift 20% ~ 80% ikke-kondenserende 

            Oppbevaring 10% ~ 90% ikke-kondenserende 

Sikkerhetsstandarder CE 

 

* På grunn av den kontinuerlige utviklingen av ovennevnte produkter, kan 

spesifikasjonene endres uten forvarsel. 
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MERK！ 
Ovennevnte spesifikasjoner gjelder også for de områdene som opererer med 

samme strømforsyningsområde. AP / APG NO indikerer at enheten IKKE er 

egnet for bruk i nærvær av brennbar anestesiblanding med luft eller med 

oksygen eller lystgass. Type BF-symbol angir graden av beskyttelse mot 

elektrisk støt. Instruksjoner eller referanseinformasjon for reparasjon av 

utstyrsdeler er gitt av produsenten. Ta kontakt med lokal forhandler for mer 

informasjon. 

02HG  

 

PUMPE 

Pumpe Spesifikasjon 

Dimensjoner Q2K-03: 28.0 x 10.0 x 20.5 cm ( 11.0 x 3.9 x 8.1 inch) 

Vekt Q2K-03: 2.6 kg 

Trykkområde Q2K-03: 15 ~ 60 mmHg 

Syklustid Q2K-03: 10, 15, 20, 25 min. selectable 

 

 

MADRASS 

Art. No. Kombinasjon Dimensjon Maks. 
vekt 

PC4-085200-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 83x200x20cm 200 kg 

PC4-085210-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 83x210x20cm 200 kg 

PC4-085220-MA  834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 83x220x20cm 200 kg 

PC4-090200-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 88x200x20cm 200 kg 

PC4-090210-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 88x210x20cm 200 kg 

PC4-090220-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 88x220x20cm 200 kg 

PC4-120200-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 118x200x20cm 200 kg 

PC4-120220-MA 834-mattress, N/PU Cells, PU-cover 118x220x20cm 200 kg 
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PRODUSENTINFORMASJON 

Prime Medical Solutions BVBA 
Windmolenstraat 11/B, 
3941 Eksel - BELGIUM 

 
info@primemedicalsolutions.eu 

 
www.primemedicalsolutions.eu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@primemedicalsolutions.eu
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OFFISIELL FORHANDLER NORGE 
 

SOFIES AS 
Grensesvingen 7, 

0661 Oslo 
 

post@sofies.no 
 

www.sofies.no  
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