
Sedák:
Umístěte na povrch židle.
Upevněte pomocí fixačních popruhů.

Připojte sadu trubic.
Zasuňte síťovou zástrčku  
do elektrické zásuvky.

21
Instalace sedáku a pumpy

• cely směřují nahoru
• sada trubic v pravém  

předním rohu
• cely vedou horizontálně přes židli, 

část ve tvaru V směřuje dopředu

Přední  
část židle

Zadní  
část židle

Rychlý start
2 31

• Pumpa a matrace nebo sedák 
jsou správně nainstalovány.

• Ovladač CPR je zaklapnutý  
v zavřené poloze.

• Automatická kontrola pumpy:  
Pípnutí – 10 sekund – pípnutí  
– připraveno k použití.

Stiskněte tlačítko spuštění/
pohotovostního režimu.
Počkejte do úplného nafouknutí:
Vrchní matrace: 7 minut
Náhradní matrace: 15 minut
Sedák: 3 minuty

VAROVÁNÍ
Ovladač CPR musí být 
viditelný a přístupný  
po celou dobu.

Jakmile se indikátor čekání vypne, 
na matraci navlečte prostěradlo  
a pacienta/klienta uložte na  
matraci nebo posaďte na sedák.
Výchozí nastavení je aktivní
režim (střídavý tlak).

Instalace vrchní matrace nebo náhradní matrace a pumpy

Vrchní matrace:
Umístěte na základní matraci.
Upevněte pomocí 4 popruhů v rozích.

Náhradní matrace: 
Matraci umístěte na základnu lůžka.
Použijte 8 popruhů pro upevnění  
k pohyblivým částem rámu lůžka.

Na matraci nasaďte 
a zipem upevněte 
ochranný potah s logem 
Arjo v nožní části.

Auto Logic
• sada trubic v nožní části
• CPR v hlavové části
• cely směřují nahoru

2

Jednotka CPR  
je zaklapnutá  
v zavřené poloze.

„Cvak“3

Pumpu položte na 
vodorovný povrch  
nebo ji zavěste na 
zábranu v nohou lůžka.

4

Připojte sadu trubic. 
Zasuňte síťovou zástrčku 
do elektrické zásuvky.

5

Napájecí kabel  
veďte podél matrace. 
Zajistěte klopu kolem 
kabelu pomocí druků.

6

1
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Auto Logic



Přepravní režim (pouze matrace)
21

Aktivace:
Stiskněte tlačítko a vytáhněte konektor sady trubic. 
Matrace bude zajišťovat oporu pacienta/klienta po 
dobu až 12 hodin.

Obnovení běžného provozu:
Znovu připojte sadu trubic.

Ovladač CPR (pouze matrace)
21

Aktivace: Současně stiskněte obě uvolňovací  
tlačítka CPR.

Resetování: Zatlačte na přední část jednotky CPR, 
dokud nezaklapne na své místo.

„Cvak“

Čistění a dezinfekce 
Čištění a dezinfekci provádějte před použitím dalším 
pacientem/klientem a v pravidelných intervalech  
při používání.

VAROVÁNÍ 
Odpojte pumpu od elektrického napájení tak,  
že před čištěním vytáhnete síťový kabel  
ze síťového zdroje nebo vyjmete baterii.

Při provádění dekontaminace je vždy nutné 
používat ochranný oděv.

Čištění
1. Pro vyčistění všech obnažených povrchů a pro 

odstranění nečistot otřete hadříkem navlhčeným  
v roztoku neutrálního saponátu a vody. 

2. Zařízení důkladně osušte. Zabraňte hromadění  
vody nebo čisticích roztoků na povrchu pumpy.

Chemická dezinfekce
Používejte činidlo uvolňující chlór, jako je chlornan sodný, 
v síle 1 000 ppm využitelného chlóru (od 250 ppm do 
10 000 ppm v závislosti na místních zásadách a míře 
znečištění). 

Jako alternativu lze použít dezinfekční prostředky  
na bázi alkoholu (max. koncentrace 70 %). 

Pokud si vyberete alternativní dezinfekční prostředek, 
ověřte si před použitím jeho vhodnost u dodavatele.

1. Otřete všechny čištěné povrchy roztokem.
2. Otřete hadříkem navlhčeným ve vodě.
3. Zařízení důkladně osušte.

Tepelná dezinfekce
Pokyny pro praní svrchního potahu matrace naleznete  
na štítku.

Režim autofirm

Aktivace: Stiskněte  
a podržte tlačítko.
Indikátory pohodlí  
blikají a poté se 
postupně rozsvítí.

Prodloužení:
Indikátory pohodlí blikají 
+ série tónů: Stiskněte 
kterékoliv tlačítko pohodlí 
pro prodloužení o 5 minut.
Maximálně 30 minut.

1 2

Deaktivace: Stiskněte  
a podržte tlačítko. 

 2 s

Tlak dosažen:
• Indikátory pohodlí svítí
• Pumpa třikrát pípne
• Indikátor reaktivního 

režimu (CLP) svítí

 2 s
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