
Auto Sure Float™  
Artikelnummer 

56-739 / 56-740 / 56-741 / 56-742 / 56-745 / 56-746 /  56-747

• Brukarvikt 0 - 260 kg 

• Madrassen är kliniskt dokumenterad t om sårkategori 4.

Mått: 203 x 81/86/105/120 x 25 cm 
 (med bottenmadrass i skum)

 203 x 81/86/105/120 x 20 cm 

Artikelnummer. 56-754-K1



1. PÅ/STANDBY kopplar kontrollen-heten 
från läge På till Standbyläge och vice versa.

2. NÄTSTRÖMSINDIKATOR – LED 
indikerar att kontrollenheten är strömförsörjd.

3. LÄGESVAL Tryck upprepade gånger för 
att förflytta dig mellan de olika lägesvalen:
Auto/Kontinuerlig fyllnadsnivå, Auto/Alter-
nerande Tryck (AT), Manuell/Kontinuerlig fyll-
nadsnivå och Manuell/Alternerande Tryck (AT)

3.1 LÄGE AUTO (sensorkabeln till madrass 
M1000S måste vara ansluten till kontrollenhe-
ten). Madrassen fylls automatiskt till optimal 
fyllnadsnivå alltefter den information som för-
medlas av de aktiva sensorerna i madrassen. 
Lysindikatorn närmast symbolen tänds när 
läge Auto är aktiv erat.

Anmärkning: Om madrassens sensor-kabel 
ansluts utan att läge Auto är inställt, kopplar 
kontrollenheten omedelbart om till läge Auto. 
Om madrassens sensorkabel lossnar från kon-
trollenheten när läge Auto är aktiverat, utlöses 
ett ljudalarm.

3.2 LÄGE MANUELL Madrassens fyllnads-
nivå bestäms av användaren genom att 
variera komfortinställningen (-, +). Lysindikat-
orn närmast symbolen tänds när läge Manuell 
är aktiverat.

3.3 STATISKT LÄGE KONTINUERLIG 
FYLLNADSNIVÅ Alla celler i madrassen fylls 
likformigt när denna ikon är tänd.

3.4 DYNAMISKT LÄGE (Alternerande Tryck). 
Näraliggande celler inuti madrassen fylls och 
töms växelvis i detta läge. Lysindikatorn när-
mast symbolen är tänd medan läge AT är akti-
verat. Anm. Läge AT inaktiveras temporärt vid 
läge maximal fyllnadsnivå.

4. MJUK (-) Minskar madrassens fyllnads-
nivå endast om kontrollenheten är i läge 
Manuell. Ett tryck minskar inställningen med 
en komfortnivå. Om man håller kvar knappen
i intryckt läge, ändras inställningen snabbt.

5. KOMFORTKONTROLLINDIKATORN visar 
det aktuella börvärdet för fyllnadsnivån.

6. HÅRD (+) ökar madrassens fyllnadsnivå 
endast om kontrollenheten är i läge Manuell. 
Ett tryck ökar inställningen med en kom-
fortnivå (~2, 5 mmHg). Om man håller kvar 
knappen i intryckt läge, ändras inställningen 
snabbt.

7. OMVÅRDNADSLÄGE väljer / väljer bort 
läge Maximal fyllandsnivå (maximal mad-
rasshårdhet). Lysindikatorn bredvid knappen 
blinkar, när läge Maximal fyllnadsnivå är aktiv-
erat. Efter 30 minuter bryts läge  
maximal fyllnadsnivå. 

8. Med LÅS-knappen aktiverar/inaktiv-erar 
man läge låsning. Håll knappen intryckt i 
tre sekunder för att aktivera / inaktivera lås-
ningen. Lysindikatorn bredvid knappen lyser 
när låsningen är aktiverad. När låsningen är 
aktiverad fungerar endast knappen MAXIMAL 
FYLLNADSNIVÅ. Alla andra knappar är tem-
porärt inaktiverade. 

9. Med ALARMLJUD AV stängs alarmljudet 
av permanent.

10. NÄTFELSINDIKATORN blinkar när nät-
spänningen i nätledningen bryts medan kon-
trollenheten är igång. För att undvika att nät-
felsindikatorn blinkar oavsiktligt, rekommende-
rar vi att enheten ställs i läge STANDBY innan 
strömmen till försörjningen över nätet bryts.

8.0 Kontrollpanel

2
3

4

5

6

7

89 10

3.4

3.3
3.1

3.2

1



10.2 Användning med madrass M1000S 
(madrass med Active Sensor Technology™)

Läge: Auto – Kontinuerlig fyllnadsnivå

1.  Automatisk drift aktiveras automatiskt när man trycker på knappen ”PÅ” (under  
 förutsättning att sensorkabeln till madrass M1000S är ansluten till kontrollen-   
 heten). Lysindikatorn bredvid symbolen AUTO tänds när läge Auto är aktiverat.

2. För att välja drift med kontinuerlig fyllnadsnivå trycker man på lägesväljaren tills  
 lysindikatorn bredvid symbolerna för kontinuerlig fyllnadsnivå och Auto tänds.

3.  När läge Auto är aktiverat krävs ingen inmatning av uppgifter från personalen   
 för att få optimal fyllnadsnivå för patienten. De aktiva sensorerna i madrassen   
 under patientens pelvis känner tillsammans med kontrollenheten automatiskt   
 av den optimala fyllnadsnivån för patienten, så att patienten har full tryckavlast- 
 ning.

4. För att undvika att inställningarna ändras oavsiktligt, håll knappen LÅS intryckt  
 i ca 3 sekunder.

Läge Auto – AT

1.  Om också behandling med alternerande luftflöde önskas, håll lägesvalsknappen
  intryckt tills lysindikatorn bredvid symbolerna för Auto och AT tänds.

2.  I läge Auto – AT pumpas varannan cell i madrassen omväxlande upp och töms  
 med 2,5 minuters intervall. Efter varje 2,5 minuters intervall kontrollerar systemet 
 luftmängden (genom den automatiska sensorn i madrassen) och ställer in  
 komfortnivån alltefter behov, innan AT-läget åter kopplas in.

11.0 Omvårdnadsläge - Förflyttning av patienter i och ur   
  sängen   
1.  Om patienten skall skötas om eller förflyttas, tryck på knappen MAXIMAL 
 FYLLNADSNIVÅ. Madrassen pumpas nu upp maximalt så att en fast, stabil   
 anliggningsyta bildas (och läge Alternerande Tryck och Auto avslutas). Genom  
 att åter trycka på MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ avslutas detta läge och madrassen  
 återgår till tidigare valda inställningar.

2.  I läge Maximal Fyllnadsnivå blinkar lysindikatorn bredvid knappen MAXIMAL   
 FYLLNADSNIVÅ, så att vårdpersonalen påminns om att systemet befinner sig  
 i detta läge. Efter ca 30 minuter avslutar kontrollenheten läge Maximal   
 Fyllnadsnivå och återgår automatiskt till tidigare valda inställningar. 

Transport av patienter
3. Vid transport av patient inaktivera läge låsning om detta används. Stäng av 
 pumpen och drag ur kontakten ur väggen. Madrassen är nu klar för trans-
 port och håller luften 6 timmar.

12.0 CPR (Hjärt- lungräddning)

Så här töms madrassen inför en hjärtmassage:

1.  Bryt de dubbla snabbkopplingarna mellan madrasslangen och kontrollenheten.  
 Det tar ca 15-20 sekunder att tömma madrassen.

2.  Börja med hjärt-lungräddningen.
OBS! Läs igenom bruksanvisningen (56-754-A1) innan produkten tas i bruk. 



Leverantör:
GATE REhAb DEvElopmEnT Ab
Isberga • 333 91 Smålandsstenar • Sweden
Tel 0371 318 00 • Fax 0371 318 01
Mail: info@gaterd.se • www.gaterd.se P
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13.0 Rengöring, skötsel och lagring av systemet

13.1 Rengöring

VARNING
Innan du börjar rengöringen av kontrollenheten, dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 
Komponenterna i systemet får ej upphettas eller autoklaveras med ånga. 

VARNING
De vinröda luftcellerna med Active Sensor Technology som finns i madrass  
M1000S får inte tvättas. De kan skadas. Om en eller flera celler med Active 
Sensor Technology‘ skadas måste hela satsen bytas ut.

1.  Kontrollenhet, nätkabel, slangar och madrass rengörs med tvål, vatten och en  
 ren duk. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel för rengöring  
 av madrassen. Torrdamma med en ren, torr duk. Anmärkning: Blod och andra  
 kroppsvätskor måste noga avlägsnas från alla ytor, innan desinfektionsmedel   
 används.

2.  För rengöring av de yttre ytorna på kontrollenheten, slangarna och madrassen  
 användes ett desinfektionsmedel som är godkänt av de svenska hälsovårds-  
 myndigheterna. Följ tillverkarens instruktioner.

3.  Torka av madrassen med en ren, torr duk för att avlägsna överflödigt desinfek- 
 tionsmedel.

4.  Madrassens överdrag kan av hygieniska skäl tvättas vid behov eller när det skall 
 användas för en annan patient. Överdraget kan vid behov tvättas i 90ºC.    
 Efter avslutad tvättning tas överdragen omedelbart ut ur maskinen för att 
 säkerställa att allt överflödigt vatten har sugits upp. Överdraget kan torktumlas.
  Förvissa dig om att överdraget är helt torrt innan användning.

5.  Om enstaka luftceller i madrassen blir smutsiga, rengör och desinficera dem   
 som beskrivet ovan eller ersätt helt enkelt de smutsiga luftcellerna med rena   
 luftceller. En  enstaka luftcell kan bytas ut medan patienten förblir liggande på   
 madrassen. De luftceller, som inte innehåller några aktiva sensorer, kan tvättas.  
 Leverantören tillhandahåller en låsplugg, som förhindrar att vatten tränger in   
 under tvättningen (art.nr. 30287).

6.  Nylonöverdraget runt skummadrassen, (vissa modeller) samt madrassramen 
 rengöres med mild tvållösning eller desinfektionsmedel. Delarna kan också vid 
 behov maskintvättas i 60º C. Förvissa dig om att delarna är torra innan användning.


