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GEBRUIKSAANWIJZING WISSELDRUKMATRAS ROYAL AIR
1. Zorg ervoor dat het bedframe vrij is van bestaande matrassen en voorwerpen
die het systeem zouden kunnen beschadigen.
Het dynamische matras is een systeem dat het bestaande matras vervangt.

Het wisseldrukmatras heeft een duurzaam ontwerp. Mochten er echter problemen
optreden, kunt u aan de hand van de mogelijke oorzaken bepalen wat er aan de
hand is. Indien u het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen
met Doove Care Groep.

2. Leg het dynamisch matras op het bed met de luchtslang richting het
voeteneinde.
3. Hang de pomp stabiel aan het voeteneinde van het bed.

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

Het matras wordt niet

- De luchtslangen zijn niet goed aangesloten

goed gevuld

- De luchtslangen in het matras zijn geknikt

4. Sluit de luchtslang aan op de rechterkant van de pomp.

- Het CPR-ventiel is niet goed gesloten
- De pomp staat niet aan

5. Steek de stekker in het stopcontact.

De pomp werkt niet

- De stekker zit niet goed in het stopcontact

6. Zet de pomp aan waarna deze pomp automatisch in de “statische” functie
staat. Druk daarna op “Auto Firm” om het matras versneld met lucht te vullen.
7. Druk voor de “wisseldruk” functie op de knop ”Static/ Alternating” om de
cyclus te starten. Houd voor het instellen van de gewenste cyclustijd de knop
“cycle” ingedrukt tot de gewenste cyclustijd verschijnt (10, 15, 20 of 25
minuten). Aangeraden word een cyclustijd van 10 minuten.
8. Gebruik voor de drukinstelling de “+” en “-“ knoppen (10 – 70mmHg). Als de
cel onder het zwaarste lichaamsdeel van de patiënt leeg is moet de afstand
tussen de patiënt en de foam onderlaag ongeveer 4 vingers breed zijn.

- De pomp staat niet aan
- Er staat geen stroom op het stopcontact

De pomp maakt veel

- De pomp hangt niet goed op het bed

lawaai

- Het luchtfilter aan de achterzijde van de pomp is
verstopt

Een foutmelding kan ongedaan gemaakt worden door op “alarm reset” te drukken.
Indien de foutmelding hierna niet verdwijnt, neem dan contact op met Doove Care
Groep.
LET OP! Open nooit de pomp! Laat dit over aan de expert.

9. Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door alle slangen los te
koppelen en de CPR-ventiel open te zetten. Het CPR ventiel zit aan de
rechterzijde van het matras.

REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP

