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Speciel luftpumpeaggregat og PU- vekseltryksmadras til understøttelse i forebyggelse- og
behandling af tryksår m.m.










Sår stadie I-II - Kategori EPUAP Norm. NB: se trykmåling på side 5.
Personvægt op til ca. 120kg - madrasbelastning max. 140kg (i liggende
position).
PU-transparent madras i ny udgave med ”air-flow”- system med laser perforerede huller på madrassens overside (slangesiden).
Transpirationsminimering og forbedret mikroklima på huden.
Trinløs støjsvag regulerbar pumpe m/vægt skala indstilling (fra personvægt
ca. 40-120kg).
Pumpe med mulighed for individuel trykstyring - med visuel alarm.
Robust aggregat fra Hospitalwerk Hirtz & Co. Köln, der er kendt for pumper
med lang holdbarhed.
Anvendes oven på en skummadras eller lignende. NB: t i et vende-system
kan kobles på boblemadras sammen med undermadras!
CE mrk.

HMI NR.: 36380
HMI NR.: 17341 (sæt)
(Surcon varenummer: 03 -17. 341)

VEND >

SURCON CARE LINE ApS.
Indstillingsskala til Decubimat 360 vekseltryks system
og specifikationer.
Decubimat 365 pumpe = Pumpenavn.
HMI NR.: 17341

Vejledende personvægt indstilling
Specifikationer 360 system.
PUMPE ID nr.: 365
Tekniske data: 365 pumpe
Spænding
230 Volt
AC/50Hz
Strømforbrug
8W
ca. 25 øre/døgn
Mål:
165 x 300 x
120mm
Vægt:
ca. 2.6 kg
Godkendelser:
93/42/EWG
klasse 1
Klassifikation
SKL
Med
hilsen
II, typevenlig
B
Sikring
T 0,08S
Surcon
Care Line
ApS
Støjniveau
>27dB

E N D!

PU/polyurethan madras med
”laser – luftventilerings” huller
midt på madrassen.
Mål: luftfyldt.
800 x 60mm
Kg
2,2kg.
Person vægt
ca. 120/140kg.
Belastning liggende position
140kg

1800 x
op til
max.

V

SURCON CARE LINE, Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup.
DECUBIMAT 360 TOPMADRAS VEKSELTRYKSSYSTEM
Data / INSTALLATION & BRUGSANVISNING.
Sæt: HMI NR. 17341.
Pumpe 365 alene = HMI nr. 70413 / PU madras HMI = 42724.
Juli 2014

Installering af top PU/madrassen - med ”air loss” for at reducere kropssved.
Madrassen: brugervægt max. belastning 140kg (i liggende position).
Madrassen foldes ud og lægges på sengen. NB: HUSK at slangerne skal placeret opad mod brugeren
og i fodenden.
Det er vigtigt, at madrassen pålægges undermadrassen med slangerne øverst, da laser ventilations hullerne
findes på denne side. Modvirker sveddannelse!
Luftslangerne bør være i fodenden, da det mindsker forstyrrelse ved luftskifte, men er det er ikke et krav!
Stik enderne af madrassen ned om sengemadrassen og afdæk til sidst med et lagen. Komforten for brugeren
er et vigtigt element, kan evt. forbedres ved lægge et tyndt varmt tæppe ovenpå selve madrassen (2-3mm.),
hvis der er brug for en bedre komfort eller et varmere underlag, det er vigtigt, at brugeren undgår at
fryse, men husk at kontrollere med håndmetoden, at man mærker veksel-trykket igennem.

NB:
LUFTSLANGERNE MÅ ALDRIG AFMONTERES PÅ MADRASSEN, da slangerne er
fastlimet på madrassens indgangsstudse.

Installering af selve pumpen (blå HICO 365 pumpe).
Luftslangerne fra madrassen sættes på pumpens 2 luftudgangsstudse (rækkefølgen er under-ordnet). Pumpen
tilsluttes stikkontakt og tændes. Pumpen kan enten hænges på sengegavlen eller stilles på gulvet. Forlænger
slanger kan fås. Ved ophængning på sengegavlen kan man lægge lægges et stykke klæde eller skumgummi
imellem senge gavl og pumpens ophængs bøjle. Nogle typer senge kan give mere resonans end andre!

Generelle oplysninger:
Husk: Pumpen må aldrig tildækkes, eller være i funktion i nærheden af ild eller gasser!
Det tager ca. 20 minutter fra opstart til top madrassen er luftfyldt. Man behøver nødvendigvis ikke vente
med at lægge brugeren på madrassen til den er luftfyldt, da det er en top madras.
Cyklustid: ca. 6 minutter begynder at skifte hvert 3. min.
Hvis man anvender andre plast- materialer som afdækning med lav molekylære blødgører (plastmaterialer,
der lugter af plastik), kan disse diffundere ind i madrassen og på længere sigt nedbryde en ellers blød
madras - (madrasserne må ikke blive stive eller misfarvede).

Rengøring af 365 pumpe og PU-madras:
PUMPE: Pumpen kan rengøres med alm. sæbe og vand på en opvredet klud, og tør efter med en tør klud,
fedtpletter/farver osv. kan fjernes med lidt renset benzin på en klud.
Madras: Madrassen kan rengøres med alm. sæbe og vand. Brug en opvredet klud, og tør efter med en ren og
tør klud. Brug aldrig rengøringsmidler indeholdende ISOPROPANOL, SPRIT (alkohol) eller TENSIDER. Desinficering af pumpe og madras: kan aftørres/forstøves med gængse midler uden indhold af
tensider og alkohol og eftertørres efter nogle minutter - spørg kemikalieleverandøren vedr. produktvalg!
Små pletter (olie o.s.v.) på madras eller pumpe kan aftørres med lidt renset benzin på en opvredet klud.

Med venlig hilsen
Surcon Care Line ApS - tlf. 86 55 70 45.

Råd og tips VEND >>

Juli 2014.

RÅD & TIPS VEDR. KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE AF - D E C U B I M A T
360 vekseltryks topmadras-system.
Vekseltryksystemet kører ofte 24 timer i døgnet året rundt. Det derfor det vigtigt, at pumpe
og madras fungerer optimalt, af hensyn til brugeren men også af hensyn til luftventileringen
”air loss” fra selve madrassen (for luft-ventilering af kroppen).
For at spare Dem for unødvendige udgifter til forsendelse, tid og betaling for at få udbedret
alm. Små reparationer og udskiftning af reservedele, anfører vi her nogle tips, der kan være
til hjælp for Jer.

A. Pumpen:
Alarmen knappen på pumper vil lyse, såfremt der opstår problemer med systemet.
Den hvide filtprop på selve kompressoren/luftpumpen inde i pumpe-kabinettet bør
udskiftes ved personskift, eller efter behov hvert ½ til 1/1 årligt. I lokaler hvor der ryges, er
megen støv eller forekommer fedtdampe, kan filter tilstoppes, (den bliver mørk og snavset).
Holdbarheden forlænges ved at holde kompressoren fri for tilstopning.

B. Madrassen:
Ved et system- eller madrasproblem, kan man ved anvendelse af en kompressor i løbet af få
minutter kontrollere, om der er problem ved madrassen.
Lapning: De små mikroskopiske laser- ventilationshuller, der vender opad midt på madrassen, skal selvfølgelig ikke lappes. Ved en evt. lapning af et hul renses stedet med lidt renset
benzin på en klud tørres efter, og påfør så rigeligt med lim - sæt straks lappen på og tryk til
med en klud, (kluden suger så evt. overskydende lim), lidt talkum kan drysses på, når stedet
er ved at være tør. I løbet af 1 time vil lappen normalt kunne holde (selvfølgelig afhængig af
temperaturen). Ca. 1 time efter lapning vil det være en god ide igen at foretage en ny trykprøve kontrol, for at kontrollere holdbarheden af reparation omkring lappestedet.
VIGTIGT: ANVEND ALDRIG UORIGINALT LAPPEGREJ TIL MADRASSERNE.
Lappe sæt hvor lapperne passer til madrasserne kan fås ved Surcon - ligeledes diverse
reservedele til pumperne.

NB: Ovennævnte madras kontrol udføres hurtigst med en luftkompressor, så
man hurtigt kan finde ud af, om det er madrassen eller pumpen, der er fejl
ved. Det er nævnt her som en orientering.
NB: Kontakt Jeres tekniker / pedel, Hjælpemiddeldepot, eller ring til Surcon for evt. råd
og vejledning!

SURCON CARE LINE ApS. tlf. 86 55 70 45.

SIDE 5.
Bilag 1.
Eks. på trykmåling:

Dato 2013

Ved følgende trykmåling er Decubimat 360 vekseltryksystem med ny type PU madras og Ducubimat 365
pumpe anvendt (sæt = HMI Nr.: 17.341)
Undermadrassen er en trygsårs forebyggende speciel mix. skumtype under madras: ekaFlex S - (Kategori I
– III, efter EPUAP - NPUAP). EkaFlex S har: HMI NR: 64774.
Afprøvet ved person:
Personvægt: 75kg.
Personhøjde: 1.80cm.

