
Kortinformation för
Softform® Premier Active 2 RX
1. Installation
1.1 Placera madrassen direkt på sängbotten med texten upp uppåt, och med symbolen
av fötter  nere vid sängens fotända.

1.2 Pumpen hängs upp på sänggaveln nere i fotändan

1.3 Luftslangen lossas från madrassens fotända och monteras i pumpen. 
u När det hörs ett klick ljud betyder det att slangen är korrekt monterat.

1.4 Sätt i strömkabeln i pumpen och anslut till ett nätuttag – sätt på pumpen.
u Ett enkelt svagt pip ljud hörs
u Grön LED-indikator blinkar, medan systemet startar
u Konstant grön LED anger normal drift.

2. Funktion
Softform Premier Active 2 RX är särskilt lämplig för brukare med hög risk att utveckla 
trycksår eller / och som ett komplement till behandling av trycksår.

Softform Premier Active 2 RX är en hybridmadrass som består av växlande celler 
inbäddade mellan ett lager av profilerat skum av hög kvalitet med "glid" -effekt, 
ventilationskanaler och ett skikt med kantstabiliserande kvalitetsskum. Detta optimerar 
omfördelningen av tryck och reducerar skjuvning samtidigt som mikroklimathantering 
förbättras. Riskbedömning av den enskilda brukaren kan ändras från dag till dag och varar 
i kortare eller längre tid, så en madrass med inbyggd möjlighet att ändra ändamålet är en 
optimal lösning.

Softform Premier Active 2 RX kan användas med eller utan aktivering av 
växlingstrycket. När RX-pumpen läggs till, ökar omfördelningen av trycket så att 
madrassen kan erbjudas till extra högriskbrukare. RX-pumpen justerar automatiskt trycket 
i madrassen enligt den enskilda brukarens vikt och placering på madrassen.

Softform Premier Active 2 RX är ett utmärkt tillägg för behandling av trycksår i alla 
kategorier

Mer information om problemlösning och användning av Invacare 
Softform Premier Active 2 RX madrass finns i bruksanvisningen. 
Bruksanvisning och annan dokumentation kan laddas ner fritt på 
Invacares hemsida www.invacare.se

Invacare®AB, Fagerstagatan 9 163 91 Spånga. Tlf.: +46 761 70 90. E-mail: Sweden@invacare.com

2.1 Växlande tryck
Den växlande delen av Softform Premier Active 2 RX växlar över 10–12 minuter enligt 
principen 1 upp och 1 ner = varannan.

Den växlande delen av Softform Premier Active 2 RX kan blåsas upp medan brukaren 
ligger på madrassen.

2.2 Larm
Pumpen skickar ett ljudsignallarm vid lågt tryck eller strömavbrott.

För lågt tryck Saknar ström Behov av service        Pump OK        Tysta alarm

3. Avlägsna av pumpen
3.1 Tillfälligt avlägsnande av pumpen
Om du vill avsluta den växlande funktionen tillfälligt, stäng av / på-knappen på sidan av 
pumpen. Pumpen kan eventuellt hänga kvar tills det måste användas igen

4.2 Avsluta användning av pumpen
Om pumpen inte ska användas inom den närmaste framtiden:

      1  Stäng av / på-knappen på sidan av pumpen. 
      2  Koppla bort strömkabeln från nätuttaget
      3  Koppla bort strömkabeln från pumpen.
      4  Koppla bort luftslangen från pumpen genom att trycka in de 2 knapparna 
          vid luftslangens anslutning - detta frigör slangen från pumpen.
          OBS: Slangen får inte kopplas bort från pumpen med våld!
      5  Luftslangen fastsätts till madrassens fotända med hjälp av tryckknappen. 
      6  Förvara pumpen samt strömkabel säkert




