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STEP 1: Positionering af brugeren på StarLock puden
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Klargør puden
Start med at sikre, at der er luft i puden. Hvis puden mangler 
luft, følges nedenstående vejledning. Vær opmærksom på, at 
luftlåsen altid skal være åben og låselommerne på bagsiden 
af puden er tømte, inden der fyldes luft i puden (Se afsnittet 
“Brug af StarLock luftlås” på næste side).

1. Sæt den sorte pumpe (B) på ventilen (A).

2. Åbn ventilen (A) ved at dreje den mod urets retning.

3. Pump puden indtil den står i en let bue. 

4. Fjern pumpen (B) og lad luften sive ud i ca. 1½ 
minut. Når luften ikke siver længere, har puden opnået 
atmosfærisk tryk. 

5. Luk ventilen (A) ved at dreje den i urets retning.

Justér luftmængden i puden
1. Placér brugeren på puden. 

2. Tag en pose eller den grønne nylon-glidehandske, 
MultiGlide Glove* (C) på hånden, for at mindske friktion. 
Placér din hånd under brugeren (D). Såfremt det kan 
lade sig gøre, stikkes hånden ind fra siden. Find laveste 
knoglefremspring, dette er typisk sædeknuderne. Der skal 
være ca. 2 cm afstand mellem pudens bund og brugerens 
sædeknuder - Du skal lige kunne vippe med fingerspidserne. 
Husk at tjekke luftmængden under begge sædeknuder. 
Såfremt det vurderes nødvendigt, justeres luftmængden.

3. Husk at lukke ventilen (A), når du er færdig. 

Du er færdig med positionering og skal nu stabilisere 
brugeren på puden. Se næste side. 
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Info
Når der er asymmetri i puden, skal den laveste side altid tjekkes først.  
Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes mere luft i, mens brugeren sidder på puden.
*MultiGlide Glove følger ikke med StarLock puden, men kan købes hos Etac.



Vedligeholdelse af luftlåsen
Lukkefunktionen (låselommerne) i bunden af puden skal tjekkes jævnligt. Dette 
udføres ved, at brugeren sidder på puden imens luftlåsen (1) ”den lille hane” åbnes.

Der trykkes med det samme på pumpebolden, indtil der er betydelig modstand igen. 
Denne proces sikrer lukkefunktionen af alle felter/kamre.

Tøm puden for luft
Puden tømmes for luft ved genjustering og ved genbrug. Åbn luftlåsen (1) og åbn 
ventilen (A) som vist på forrige side. 

Quick guide StarLock
STEP 2: Stabilisering af brugeren på StarLock puden

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

1. Kontrollér, at luftlåsen (1) ”den lille 
hane” er drejet parallelt med slangen så 
håndtaget løber langs slangen (åben). 
Tryk på knap (2) i 5 - 10 sekunder indtil 
låselommerne er tomme for luft.
Placér brugeren i den ønskede stilling, 
hold denne stilling i 10 sekunder.

2. Klem den røde pumpebold 
sammen ca. 15 – 20 gange, 
indtil der er betydelig mod-
stand i den.

3. Drej håndtaget (1) for at låse 
indstillingen. Pudens låsesystem 
isolerer luften i cellerne 
individuelt, så indstillingen 
forbliver den samme. 
Der er nu opnået stabilitet i puden.

Brug af StarLock luftlås
StarLock pudens unikke låsesystem skaber stabilitet. Når låsesystemet aktiveres, lukkes alle forbindelserne 
mellem cellerne, således luftindholdet i hver enkelt celle forbliver stabilt. 

Info
Ser du en pude med facon som på fotoet, skyldes 
udseendet højst sandsynligt, at puden er låst i denne 
position, til den person, der benytter puden. Puden er 
altså ikke punkteret eller i stykker, men blot låst. 

Har du brug for hjælp til indstilling af StarLock, kontakt 
venligst Etac på telefon: 79 68 58 33.
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