Τεσνικά σαπακηηπιζηικά ζηπώμαηορ
Πποδιαγπαθέρ:
Βάξνο ρξήζηε : 140~165 Kgr.
Γηαζηάζεηο : 5’’ Ύςνο 18 θπιηλδξηθέο θπςέιεο 80’’.
Τιηθό : Νάηινλ /PVC γηα θπςέιεο
Νάηινλ PU γηα θάιπκκα .

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά ανηλίαρ
Πποδιαγπαθέρ:
Παξνρή αέξα : 7-8 L/ Min.
Δύξνο πίεζεο : 70~ 140 mmHg
Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία : 220-240 Volts/60HZ
Πξνζηαζία γηα ειεθηξηθή εθθέλσζε
Δγγύεζε : 18 κήλεο

Importer:

Θεκηζηνθιένπο 22
Αζήλα 12243

Εγσειπίδιο σπήζηρ
Αεπόζηπωμα καηάκλιζηρ
Με πςθμιζόμενη ανηλία αέπορ

Απσέρ λειηοςπγίαρ
Δλαιιαζζόκελε πίεζε ζε επαξθή ξπζκό ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
παξαηεηακέλε αγγεηαθή ζπκπίεζε ε νπνία είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη
ππνμία ησλ ηζηώλ.
Δλαιιαζζόκελε πίεζε πνπ πξνζαξκόδεη ην ζηξώκα ζην ζώκα ηνπ
αζζελνύο.
Οδηγίερ σπήζηρ
Η παξαδνζηαθά απνδεθηή κέζνδνο ειέγρνπ ηεο πίεζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη
ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνύο θαη ε επηηήξεζε ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζηηο πεξηνρέο θηλδύλνπ.
Σν ζηξώκα ελαιιαζζόκελεο πίεζεο πξννξίδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηε
ζεξαπεία κεηαθίλεζεο θαη ηελ επηηήξεζε ηνπ αζζελνύο θαζ’ όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηάθιηζεο.
Γενικά
Γηα ηνπο αζζελείο πνπ είλαη πηζαλό λα πεξάζνπλ πάλσ από 15 ώξεο ηελ
εκέξα ζην θξεβάηη.
Γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από κέζνπ έσο πςεινύ
θηλδύλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ειθώλ από θαηάθιηζε.
Εγκαηάζηαζη / σπήζη
1. Σνπνζεηήζηε ην θάιπκκα ζην ζηξώκα.
2. Σνπνζεηήζηεην ην ζηξώκα ζην θξεβάηη θαη θξεκάζηε ηελ αληιία ζηα
ζίδεξα ηνπ θξεβαηηνύ.
3. πλδέζηε ηνπο ζσιήλεο ζην ζηξώκα θαη ζηελ αληιία, ειέγμηε ηνπο
ζσιήλεο ώζηε λα κελ δηπιώλνπλ ή είλαη θάησ από ην ζηξώκα. ηε
ζπλέρεηα, βεβαησζείηε όηη ηνπνζεηήζεθαλ ζθηρηά ζηηο ππνδνρέο ηνπο.
4. πλδέζηε ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή (αληιία),
παηήζηε ηνλ δηαθόπηε, ην ζηξώκα ηελ πξώηε θνξά ζα ρξεηαζηεί 20-30
ιεπηά γηα λα θνπζθώζεη πιήξσο.
5. Δπηιέμηε, κε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε, ηελ πίεζε ηνπ ζηξώκαηνο
αλάινγα κε ηνλ ζσκαηόηππν ηνπ αζζελνύο.
6.Ρπζκίζηε ηνλ δηαθόπηε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρξόλνπ θύθινπ
θνπζθώκαηνο.

7. Απηόκαηε ιεηηνπξγία γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αζζελνύο.
8. Κιεηδώζηε ηνλ δηαθόπηε γηα λα απνθύγεηε ηελ αιιαγή ηεο
ξύζκηζεο από ιάζνο.
9. Η ιαβή CPR ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο
κεηαθνξάο ε γηα γξήγνξν μεθνύζθσκα.
Μέηπα πποθύλαξηρ
Πξνζέρεηε όηαλ ρεηξίδεζηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.
Μελ αθήλεηε ηελ ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε κε ειεθηξηθή παξνρή όηαλ
δελ είλαη ζε ρξήζε.
ΜΗΝ εθζέηεηε ηνλ εμνπιηζκό ζε ππεξβνιηθή πγξαζία.
Με ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθά πξντόληα θαζαξηζκνύ.
ΜΗΝ επηρεηξήζεηε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ελώ είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
Καθαπιζμόρ / απολύμανζη
Αληιία:
Φξνληίζηε ώζηε λα απνζπλδεζεί από ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία
πξηλ πξνζπαζήζεηε λα θαζαξίζεηε.
Καζαξίζηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα παλί εκπνηηζκέλν κε έλα ήπην
δηάιπκα απνξξππαληηθνύ.
Να αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηξώκα:
Καζαξίζηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα παλί εκπνηηζκέλν κε έλα ήπην
δηάιπκα απνξξππαληηθνύ.
Σςνηήπηζη
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα εθηεινύληαη απζηεξά από
εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό.

