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1. Introduktion

1.1. Safe4Care’s integrerede hybridsystemer

Safe4Care’s integrerede hybridsystemer kombinerer, som den eneste 
produkttype på markedet, de trykfordelende egenskaber hos avancerede 
skummadrasser med periodisk trykaflastning, som kendes fra alternerende 
luftmadrasser. To funktioner i ét system, der gør forebyggelsesarbejdet lang 
mere lige til

1.2. Systemerne kan anvendes både med og uden pumpe. Brugervægt

1.2.1. Uden pumpe bruges systemet som en statisk trykfordelende 
skummadras, der kan anvendes til brugere i middel til høj risiko for 
trykskader. 
Brugervægt uden pumpe 30-180 kg. 
1.2.2. Med pumpe bruges systemet som en alternerende dynamisk madras, 
der kan anvendes til brugere i høj til meget høj risiko for trykskader. 
Brugervægt med pumpe 30-250 Kg.
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1.3. Skumintegrerede luftceller 

De tværgående skumintegrerede luftceller er arrangeret i alternative par A-
og B-celler, der fyldes og tømmes i rækkefølge. En cyklus tager ca. 12 
minutter. Pumpen opretholder automatisk lufttrykket i madrassen på det 
krævede niveau og opstår der fejl i systemet afgives automatisk akustiske / 
visuelle advarselssignaler. En CPR-ventil placeret ved pumpeenden af den blå 
”fødeslange” muliggør hurtig tømning af madrassen i en nødsituation. 

1.4. Unikke systemer 
Disse unikke systemer tilbyder høje niveauer af brugerkomfort både som 
statisk og dynamisk madras. Af fordelene ved to-i-en madras systemet kan 
nævnes: 
• Så længe den dynamiske funktion ikke er påkrævet undgås pumpestøj. 
• Luftceller med integreret skum betyder, at der kan arbejdes med lavere 
tryk i cellerne ved dynamisk funktion en i standard dynamiske luftmadrasser, 
hvilket betyder højre liggekomfort for brugeren og færre vibrations- og 
ustabilitetsgener. 
• Ingen madrasskifte ved ændring i risikoklassificering. Det sparer logistikog 
rengøringsressourcer og sparer brugeren for unødigt besvær. 
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2. G4-Pumpeenhed - Funktioner

2.1. Afbryder 

2.1.1. Afbryderen tænder og slukker for netstrøm til pumpen. 

2.1.2. Når enheden afgiver et akustisk advarselssignal, kan dette 
stoppes og nulstilles ved at slukke og tænde for enheden 

2.2. LED-indikatorer 

2.2.1. LED dioden ud for den gule advarselstrekant lyser når der er 
trykproblemer i madrassen. Se nærmere herom i afsnit 3 

2.2.2. LED dioden ud for skruenøglen angiver en systemfejl. Kontakt 
leverandøren for at få flere oplysninger. 

2.3. +/- Trykknap 

2.3.1. Pumpen kan arbejde med to forskellige trykindstillinger og +/-
knappen bruges til at skifte mellem de to indstillinger. Led dioden til 
venstre angiver lavt tryk og den til højre angiver højt tryk. OBS! 
Trykindstillingen kan kun skiftes når pumpen ikke arbejder. 

2.3.2. Pumpen er selvjusterende og regulerer selv trykket hvis 
sengens indstillinger ændres. 

2.4.CPR ventil

2.4.1. Sørg for presse CPR-stikket helt i bund og kontroller at det går i 
lås. Hvis stikket ikke er monteret korrekt vil pumpen ikke kunne 
oparbejde korrekt arbejdstryk i systemet. 
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2.4.2. Hvis der i en kliniks nødsituation er brug for hurtigt at få luften 
ud af madrassen afkobles CPR-stikket. 

2.4.3. Har systemet været brugt med dynamisk funktion med pumpen 
slået til og ønsker man at overgå til statisk funktion afkobles CPR-
stikket og pumpen slukkes på afbryderen. 

2.4.4. Ved forflytning og ved opbevaring af madrassen skal CPR-
stikket afkobles og madrassen tømmes for luft.

3. Advarselssignaler 

3.1. LED advarsler 
Der er to røde LED dioder som informerer brugeren om potentielle 
problemer med madrassystemet. 

3.1.1. Den gule advarselstrekant indikerer et trykproblem i 
madrassen. 

3.1.2. Lav-tryksalarm: Den røde LED blinker langsomt, mens en 
akustisk alarm lyder. Kontroller alle slangetilslutninger for utætheder. 
Denne tilstand kan for eksempel udløses ved forkert montering af 
CPR stikket eller en lækage i madrassen på grund af et snit eller en 
punktering. 

3.1.3. Høj-tryksalarm: Den røde LED blinker hurtigt, mens en akustisk 
alarm lyder. Denne tilstand kan for eksempel skyldes en ombukket 
”fødestreng” eller en pludselig trykforøgelse på madrassen. F.eks. hvis 
en person sætter sig på madrassen. 

3.1.4. LED dioden ud for skiftenøglen angiver en systemfejl. 

3.2. Lydsignaler 
LED alarmer ledsages af en alarmlyd. I hvert tilfælde skal brugeren 
reagere ved at slukke for strømmen på pumpeenheden og undersøge 
årsagen.
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4. Brug 

4.1. Motorenhed (pumpe) 
• Fastgør pumpen på sengegavlen. Monteringskrogene er designet til 
at passe til tykkelsen af de fleste sengegavle. 
• Tilslut den blå ”fødeslange” til pumpen ved at koble CPR-stikket for 
enden af ”fødeslangen” på pumpens luftudtag (pumpens højre side, 
nederst). Sørg for at stikket går i hak og er fastlåst. 
• Fastgør netkablet til pumpen ved at sætte stikket i fordybningen 
placeret på venstre side af pumpen. Netkablet er designet specielt 
som en aftagelig del så det er let at udskifte hvis det bliver beskadiget. 
• Sæt netkablet i en egnet 230v stikkontakt og tænd for pumpen med 
tænd/ sluk-knappen. 
• Når pumpen tændes vil den blive ved med at arbejde indtil systemet 
har opnået det forudindstillede drifttrykt. Dette kan tage op til 30 
minutter men normalt væsentlig kortere. Under denne proces kan 
”lavtryksalarmen” være aktiveret, men den deaktiveres automatisk når 
der er ved at være tryk på systemet. 
• Når systemet har nået driftstryk vil høj- eller lavtryks dioden lyse 
konstant 

ANBRING IKKE BRUGEREN PÅ MADRASSEN FØR SYSTEMET HAR NÅET 
DRIFTTRYKT! 

4.2.Trykindstillinger 
G4-Pumpen kan arbejde med to forskellige systemtryk. For at skifte 
mellem højt lavtryk skal brugeren trykke på ’+/-’-knappen. Den venstre 
LED angiver lavtryks-indstillingen, og den højre LED angiver, at 
højtryks-indstillingen er valgt. 

4.3.CPR-Deflation 
CPR-systemet består af en manuelt betjent knap placeret på selve CPR 
stikket der er fastgjort til pumpen. Ved at trykke på den røde knap 
åbnes stikkets låsemekanisme og stikket med slange kan tages af 
pumpen. Madrassen vil hurtigt tømmes for luft og systemet vil vende 
tilbage til statisk tilstand, hvor det fungerer som en trykfordelende 
skummadras. Bemærk! Når CPR-stikket løsnes fra pumpen når denne 
er tændt aktiveres ’Lavtryksadvarsel’ i pumpen. Dette nulstilles ved at 
slukke for pumpen på afbryderknappen.
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5. Forflytning 

Hvis madrassen skal flyttes skal CPR-ventilen med ”fødeslangen” 
frigøres fra Pumpen så systemet vender tilbage til statisk tilstand. 

• Sluk for Pumpen ved hjælp af tænd/sluk-kontakten og tag stikket ud 
af 230v kontakten. 
• Madrassen kan nu flyttes til et nyt sted. 

ANBRING IKKE BRUGEREN PÅ MADRASSEN FØR SYSTEMET HAR NÅET 
DRIFTTRYKT! 

6. Lyd- og visuelle alarmer 

Lyd- og visuelle alarmer er angivet med en blinkende rød diode 
ledsaget af et akustisk signal. I alle tilfælde skal brugeren reagere ved 
at slukke for pumpen med tænd/sluk knappen og undersøge årsagen. 

6.1. Advarsel om højt tryk 
Hvis systemtrykket overstiger 100 mmHg, aktiveres denne advarsel. 
Dette kan f.eks. skyldes en ombukket eller afklemt ”fødeslange” eller 
en anden person sætter sig helt eller delvist på madrassen.

6.2.Advarsel om lavt tryk 
Hvis systemtrykket falder til under 15 mmHg, aktiveres denne 
advarsel. Dette kan for eksempel udløses af forkert montering eller 
åbning af CPR-ventilen eller en lækage i madrassen på grund af et snit 
eller en punktering. 

6.3. Advarsel om netfejl 
Hvis netstrømmen mistes slukkes alle LED-dioder og den akustiske 
netfejladvarslen lyder (konstant hylen). 

7. Vedligeholdelsesprocedurer 

7.1. Sikkerhedsadvarsel 
Kun kvalificerede teknikere, der er uddannet eller formelt godkendt af 
Gioco Ltd. i drift og vedligeholdelse af Gioco-produkter, må udføre 
vedligeholdelses-, ændrings- eller reparationsarbejde på udstyret. 
Ukvalificeret personale, der forsøger at arbejde på Gioco Power Units, 
risikerer alvorlig personskade og muligvis død ved elektrisk stød. 
Indløbssikringen MÅ IKKE udskiftes af operatøren eller brugeren men 
af godkendt servicetekniker. 
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Advarsel: Dette udstyr må ikke ændres uden tilladelse fra Gioco Ltd.

7.2. Service 
Gioco Ltd. anbefaler, at pumpen serviceres én gang om året. Servicen 
må kun udføres af personer godkendt af Gioco, som beskrevet under 
7.1. 
Gioco vil efter anmodning stille servicemanualer, komponentlister og 
andre oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at enhver 
kvalificeret tekniker kan udføre reparation eller servicere systemet. 
For at rekvirere service skal du rette henvendelse til din forhandler. 

7.3. Rengøringsprocedurer 
Advarsel: Før systemet rengøres, skal du sørge for, at pumpen er 
koblet fra elforsyningen. 
• Pumpen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. 
• Pumpen må ikke autoklaveres. 
• Pumpen må ikke rengøres med fenol holdige rengøringsmidler. 
• Vask hænder før rengøringen påbegyndes. 
• Bær passende beskyttelse såsom handsker, forklæde og maske. 
• Sørg for, at alle arbejdsflader rengøres før og efter kontakt med 
madrassen. 

7.4. Advarsel – Rengøring af motorenheden (pumpen) 
Pumpekassen kan rengøres ved aftørring med en klud fugtet med en 
vaskemiddelopløsning eller hypochloritopløsning. 

7.5. Advarsel 
Sørg for, at Safe4Care Hybridsystemet ikke udsættes for: 
• For store varmekilder, f.eks. åben ild, el-radiatorer etc. 
• Vand, især nedsænkning af pumpen. 

7.6. Advarsel – Rengøring af madrassen 
• Rengøringen skal ske efter brug eller mellem patienter. 
• Lad betrækket blive på madrassen. 
• Sluk pumpen og tag stikket ud af 230v kontakten. 
• Vask madras top ved hjælp af varmt vand (60 grader C) indeholder 
vaskemiddel og derefter tørre med en køkkenrulle eller tør klud. 
• Brug passende børste, varmt vand, vaskemiddel eller 
hypochloritoption til rengøring af den blå ”fødeslange” og CPR Ventil. 
Tør efter med køkkenrulle. 
• Madrasbetræket kan om nødvendigt fjernes og maskinvaskes ved en 
temperatur på 80 grader C i ikke mindre end 10 minutter. De enkelte 
luftceller kan aftørres med gængse desinfektionsmidler. 
• For at undgå krymp skal betrækket tørres på snor indendørs i et rent 
miljø eller tørretumbles ved lav varme (ikke over 40 grader C og i højst 
10 minutter). Betræk skal være helt tørt før det igen monteres på 
madrassen.
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8. Tekniske data 
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9. EMC-VEJLEDNING OG -ERKLÆRING 

Denne vejledning og producentens erklæring vedrører Gioco G4 Pumpeenhed 
anvendt som trykpumpe i Hybridsystemer. 

9.1. EMC-overholdelse
Der skal træffes særlige forholdsregler vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) for alt medicinsk elektrisk udstyr. Denne enhed overholder 
IEC EN 60601-1-2:2007. Alt medicinsk elektrisk udstyr skal installeres og tages i 
brug ioverensstemmelse med EMC-oplysningerne i dette dokument. Bærbart og 
mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyrs 
adfærd. Hybrid G4 pumpeenheden overholder alle gældende og krævede 
standarder for electromagnetisk interferens. Det påvirker normalt ikke udstyr 
og udstyr i nærheden. Det er normalt ikke påvirket af nærliggende udstyr og 
udstyr. Det er ikke sikkert at betjene Hybrid G4 pumper i nærvær af højfrekvent 
kirurgisk udstyr. Det er god praksis at undgå at bruge Hybrid G4 pumper meget 
tæt på andet udstyr.

9.2. Elektromagnetiske emissioner 
Pulse Press-serien af pumper er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, 
der er forklaret nedenfor. Brugeren skal sikre, at de anvendes i et sådant miljø.
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Produceret for: 
RotoBed ApS 
Storegade 44

6640 Lunderskov 
Denmark
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