
Quick Guide
Carital Optima

 statisk helmadras

Tryk på standbyknappen for at tænde for pumpen og påbegynde tilpasning til drifts
tilstanden Normal. Lad pumpen tilpasse sig til driftstilstanden Normal uden en person.
Tryk på knappen igen for at slukke for pumpen uanset aktiv driftstilstand.

Aktivér og deaktivér tastaturlås. Tryk på knappen og hold den inde i tre (3) sekunder 
for at låse pumpens tastatur, hvis det er nødvendigt. Tryk på knappen og hold den inde i 
tre (3) sekunder igen for at låse tastaturet op.

Funktionen til bekræftelse af informationssignaler slår pumpens informationssignaler 
fra. Det hørbare signal bekræftes med et enkelt tryk, mens de visuelle signaler bekræftes 
ved at holde knappen inde i mindst tre (3) sekunder. Gør dig bekendt med de forskellige 
fejlsituationer, der er beskrevet i brugervejledningen. På bagsiden af quick guiden kan du 
finde et eksempel på fejlfinding.

Brug driftstilstanden Normal i alle liggende stillinger. Det er madrassens grundlæggende 
driftstilstand, som pumpen automatisk aktiverer ved opstart.

Driftstilstanden Lydløs kan vælges i en situation, hvor du vil minimere driften af pumpens 
styrecyklusser og pumpefunktion, f.eks. om natten, når personen sover. Otte (8) timer 
efter valg af driftstilstanden Lydløs vender pumpen automatisk tilbage til driftstilstanden 
Normal.

Driftstilstanden Supine bruges kun til behandling af immobile mennesker i vandret stilling, 
der ligger på ryggen. I dette tilfælde tilpasser madrassystemet sig til den lavest mulige  
trykindstilling. BEMÆRK: Sørg for, at personen ligger vandret på ryggen, når du  
vælger denne driftstilstand.

Driftstilstanden Siddende er beregnet til mennesker i siddende stilling. Den bageste  
del af sengen hæves til en vinkel på mere end 30 grader. En time efter valg af denne  
driftstilstand afgives et informationssignal, som advarer personalet/personen om øget 
risiko for tryksår.

Driftstilstanden Fast gør madrassen hård under behandling. Pumpen genoptager  
automatisk driftstilstanden Normal efter 30 minutter, hvis der ikke foretages et andet valg. 
BEMÆRK: Når madrassen gøres hård, mindskes dens trykreduktionskapacitet.

LED’er fra venstre mod højre: 
Strømkabel tilsluttet - Batteridrift - Bluetooth-forbindelse.

v/ hjertelungeredning
Sluk for pumpen på  

standby knappen, og start 
hjertelungeredning med det 
samme uden at lukke luften 

ud af cellerne.



Eksempel på fejlfinding 
– lækage i slangesystemet eller de indre celler.

1 
Pumpen afgiver et hørbart signal, og den tekst, der er vist her til 
venstre, vises på displayet. LED’erne i et indstillingsområde (som 
angivet med farver, der svarer til slangernes farver) lyser i orange 
nuancer.

2 
Kontrollér først, om Sixtubetilslutningen, der er tilsluttet pumpen, 
er låst på plads, og om de påsatte slanger er placeret i holderne.

3 
Åbn slangemuffen, og kontroller, om slangerne mellem cellerne 
og pumpen er forbundet til tilslutningerne.  

Kontrollér også, at farverne stemmer overens (f.eks. sort på sort).

4 
Hvis du konstaterer, at der er løse slanger, skal du forbinde dem 
til hinanden efter behov.  
Se brugervejledningen for at få mere detaljerede oplysninger 
efter behov.  
Luk herefter slangemuffen.

5 
Tryk på knappen til nulstilling af informations signalet og hold den 
inde i tre (3) sekunder for at bekræfte signalet.  

Kontrollér, at madrassystemet tilpasser sig korrekt til den valgte 
driftstilstand. 

Hvis informationssignalet ikke ophører herefter, skal du  
kontakte Make Rehab.

3 sek.

Kontrollér  
luftslangerne

Se den aftagelige 
hurtigvejledning

OptimaCot
OptimaJuve

Åbningstider  |  Mandagtorsdag kl. 816  |  Fredag kl. 815

Hovedkontor
+45 91 912 912

Optima7080
Optima8590
OptimaBario 
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Kontakt
Make Rehab A/S

Fuglebækvej 4J
2770 Kastrup

Hovedkontor +45 91 912 912     Mail info@makerehab.dk makerehab.com


