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Luftcellstryck –
Visar trycket i A- och

B-celler i mmHg

Timer för Maxtryck/om-
vårdnadsläge – Räknar 
ned från 15 minuter när 

funktionen är aktiv.

Larmtystnad – 
 Avaktiverar ljudlarmet

i 10 minuter

Tryck ned – 
Minskar trycknivån med 5 mmHg
(30 till 10 mmHg) i läget Manuellt

Tryck upp – 
Ökar trycknivån med

5 mmHg (10 till
30 mmHg) i läget

Manuellt

Statiskt lågt tryck – 
Aktiverar behandlingsläget 

statiskt lågt tryck.
I detta läge har alla celler 

samma tryck.

Lås – 
Låser knappar för att
undvika oavsiktliga

ändringar. Tryck på och
håll ned i 3 sekunder för
att aktivera/avaktivera

Aktiv Sensor 
Teknologi 

AST – 
Aktiverar/

avaktiverar
läget AST

Ikon för
Batteriladdningsvarning – 

Visas när displayens  
batteriladdning är låg.

Alternerande lågt tryck ALP – 
Aktiverar behandlingsläget Al-

ternerande lågt tryck ALP i vilket 
cellerna växlande fylls och töms.

Low Air Loss – 
Aktiverar/avaktiverar  

behandlingsläget
Low Air Loss

Kontaktindikator
–

 Visas när AST- 
sensorn är i  

kontakt när läget 
AST används.

Tryckindikator –
 Blinkar vid för 
högt eller lågt 

tryck.

Maxtryck/ 
omvårdnadsläge
Aktiverar/avaktiverar 

läget Maxtryck/ 
omvårdnadsläge.

STRÖMBRYT
ARE –  Sätter
PÅ pumpen
och stänger

AV den

Lysdiod för 
larmsignal –

 Blinkar när ett 
larm är aktivt.
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Larm/Varningar
(i prioritetsordning
för meddelanden)

Symtom Rekommenderad åtgärd4

1. Strömavbrott – Pumpen får 
ingen ström på grund av ett 
strömavbrott, trasig säkring 
eller eventuella interna skador.

− Pumpen startar inte.
− Madrassen blåses inte upp.
− Knappar svarar inte.
− Lysdioden för Larmsignal blin-

kar och lysdioden för knappen
− Strömbrytare blinkar2.

− Kontrollera att strömkabeln är 
ansluten, att Strömbrytaren är PÅ 
och lysdioden för Strömbrytaren 
är tänd (vit för vänteläge, grön för 
enhet i drift).

2. Maskinvarufel – Pumpen har 
upptäckt ett internt maskinva-
rufel.

− Lysdioden för Larmsignal blin-
kar och lysdioden för knappen

 Strömbrytare lyser kontinuerligt.

− Stäng av strömmen och koppla på 
den igen.

3. Knapp som fastnat – Sty-
renheten har upptäckt att en 
knapp har varit kontinuerligt 
aktiverad i mer än 15 sekunder.

− Knappar svarar inte.
− Lysdioden för Larmsignal blin-

kar2 och lysdioden för Knappen 
som fastnat blinkar snabbt3.

− Tryck på och släpp knappen med 
den snabbt blinkande lysdioden för 
att lossa Knappen som fastnat.

4. AST-anslutningsfel – Styren-
heten har upptäckt att AST-ka-
beln är frånkopplad.

− Lysdioden för Larmsignal blin-
kar2 och lysdioden för knappen 
AST blinkar.

− Kontrollera att AST-kontakten är 
helt införd i AST-uttaget.

− Växla med knappen AST (AV/PÅ) 
för att se om tillståndet försvinner.

5. AST-sensor - AST- sensorn är 
i kontakt mer än 15 minuter vid 
drift i läget AST.

− Lysdioden för Larmsignal 
blinkar2, lysdioden för knappen 
AST blinkar och lysdioden för 
Tryckindikatorn blinkar.

− Minska HOB-vinkeln om patienten 
är i fowler-läge.

− Öppna överdragets dragkedja och 
kontrollera att AST-luftcellerna är 
korrekt placerade under patienten.

− Utför en handkontroll för att säker-
ställ att patienten inte bottnat.

6. Trycklarm – Ett tillstånd med 
högt eller lågt tryck finns i en 
luftcell eller i madrassen.

− Lysdioden för Larmsignal 
blinkar2 och lysdioden för 
Tryckindikatorn blinkar.

− Kontrollera att CPR-anslutningen 
är korrekt insatt i styrenheten.

− Kontrollera om det finns veck på 
slangarna från CPR-anslutningen 
till stödytan.

− Öppna dragkedjan på överdraget, 
kontrollera luftcellerna, slangar och 
anslutningar med avseende på 
möjliga läckage.

7. Low Air Loss lågt flöde –  
Flödet är under minsta  
förväntade tröskelvärde  
under 5 sekunder.

− Lysdioden för Larmsignal blin-
kar2, lysdioden för knappen 
MM blinkar och lysdioden för 
Tryckindikatorn blinkar.

− Öppna dragkedjan på madrassö-
verdraget.

− Kontrollera om luftflödet är blockerat 
längs Low Air Loss-slangarna inuti 
madrassen. (Se sidan 16 eller 17).

8. Låsvarning – En knapp trycks 
ned när funktionen LÅS är 
aktiv.

− Knappar svarar inte.
− Lysdioden för knappen Lås 

blinkar snabbt3.

− Om det behövs avaktiveras 
funktionen LÅS genom att trycka 
på och hålla ned knappen LÅS i 3 
sekunder.

9. Batterifelsvarning för display – 
Ett fel på displayens batteri har 
upptäckts.

− Batteriikonen visas på LCDdis-
playen.

− Se till att ström ansluts under minst 
fem timmar.
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1 – Alla larm klassificeras som Medium prioritet enligt IEC 60601-1-8
2 – Blinkar = var 2:a sekund
3 – Blinkar snabbt = 10 gånger per sekund
4 – Om larmtillståndet kvarstår, kontakta Gates kundtjänst tel. 0371-318 00


