
Pro-care Auto Plus

Quickguide
Power Tænd/sluk for pumpen.

Låsefunktion Når den grønne diode ud for låsefunktionen lyser, er 
panelet låst. For at låse/låse op, tryk på hængelås- 
symbolet i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. 

Panelet låses automatisk, når det ikke har været i brug 
i 3 min.

Plejefunktion/  
Max firm

Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen 
bliver hård/statisk.
Funktionen slår automatisk fra efter 20 minutter og 
vender derefter tilbage til den forrige indstilling. For 
manuelt at slå funktionen fra, trykkes på  
plejefunktions-knappen igen.

Automatisk  
trykindstilling

Juster trykket i madrassen baseret på patientens vægt. 
Når der kun er ét lys, er trykket indstillet. 

OBS! Pumpen indstiller løbende trykket, alt efter  
brugerens position. Denne knap er kun til brug ved 
ønske om øjeblikkelig justering af trykket.

Terapi-valg Vekseltryk: Systemet oppuster og tømmer 
kontinuerligt hver 2. luftcelle for at give brugeren 
trykaflastning.

Vekseltryk - pulserende: Systemet oppuster og 
tømmer kontinuerligt hver 2. luftcelle for at give 
brugeren trykaflasting. Cellerne pustes op ved 
lavere tryk og tømmes ved højere tryk  
sammenlignet med almindelig vekseltryk.  
Dette giver en mere rolig madras. 

Konstant lavt tryk: Systemet fordeler brugerens  
kropsmasse over et større overfladeareal ved 
et konstant lavt tryk. Alle luftceller pustes lige 
meget op, og trykket er derfor ens i alle celler.

Komfortindstilling / 
Tuning

‘‘0’’ er det tryk, systemet automatisk finder.
‘‘+’’ er et lidt højere tryk = mere fast madras.
‘‘-’’ er et lidt lavere tryk = blødere madras.

Cyklustider Der er fire cyklustider: 10, 15, 20 og 25 minutter.

Alarm Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer midlertidigt 
lydløse. Hvis situationen ikke løses inden for 3 minutter, 
går alarmen i gang igen.

Brug for hjælp?
Se videoguides her:

Se årsager til alarmer på næste side
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Alarmer
Lavt tryk Lavt tryk-lampen lyser orange ud for symbolet:

Årsag CPR-ventilen kan være udløst/drejet, eller der er en lækage i madras-
sen.

Løsning Luk CPR-ventilen eller tjek mulig lækage i madrassen eller utæthed i 
celle/luftslange. Tjek, at slangerne er sat ordentligt fast ind i pumpen.

Højt tryk Højt tryk-lampen lyser orange ud for symbolet:

Årsag Der er for højt tryk i madrassystemet.

Løsning
Åbn ind til cellerne i madrassen. Se om luftledningerne ligger frit. 
Ledningerne kan være bukket/klemt, så luften ikke kan passere. Frigør 
ledningerne og afvent om alarmen stopper - ellers tilkald service.

Strømsvigt Strømsvigt-lampen lyser orange ud for symbolet:

Årsag Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er 
frakoblet eller beskadiget eller der er slukket for pumpen.

Løsning Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen.  
Er ledningen beskadiget, udskiftes den. Tjek at pumpen er tændt.

Service /  
Tid til serviceeftersyn En orange lampen lyser ud for servicesymbolet:

Årsag Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.

Løsning Se service- og vedligeholdelsesguide, brug service-kit eller kontakt 
ZiboCare for hjælp.

Nødsituation /  
Hjertestop, CPR Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i dens hovedende.

Løsning CPR-ventilen drejes, så luften hurtigt tømmes af madrassen. Lufts-
langen kan også kobles fra pumpen så madrassen tømmes hurtigere.
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Transport
Ved transport tag den røde strømledning ud af stikkontakten, og placer den, så den ikke er i vejen 
under transport. Madrassen kan holde luft i op til 6 timer. 
Der er ikke nødvendigt at fjerne luftslangen fra pumpen under transport – lad derfor luftslangen 
blive siddende i pumpen.


