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Anordning til lateral vending

Brugervejledning
Gå ind på www.HoverMatt.com for at se andre sprog
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Tilsigtet anvendelse og forholdsregler

INDIKATIONER FOR BRUG
Patienter, som ikke er i stand til at vende sig eller positionere sig sidelæns.

Som lejringsanordning efter bugleje i stedet for pude-, skum- eller 
gel-lejringsanordninger.

Hjælp til patienter med at sætte sig på sengekanten.

KONTRAINDIKATIONER
Patienter med thorax-, cervix- eller lumbalfrakturer, der anses for ustabile.

TILSIGTET MILJØ
Hospitaler og institutioner

FORHOLDSREGLER 
• Sørg for, at Q2Roller opfylder patientens behov før anvendelse.

• Det anbefales at være mindst to plejepersoner om at betjene Q2Roller. 
Én plejeperson kan dog betjene Q2Roller, hvis sengehestene er hævet. 

• Sørg for, at ventilerne ikke er i kontakt med patienten, mens denne 
befinder sig på Q2Roller.

• Produktet må kun anvendes af uddannet personale.

• Brug kun fastgørelsesanordninger og/eller tilbehør, som er godkendt 
af HoverTech International.

• Brugsanvisningen til Q2Roller skal følges.

• Kun til brug med den justerbare knap til HT-Air-luftforsyning. 

• Sørg for, at patienten er centreret på Q2Roller før oppustning. 
Indikator for reference midterlinje på Q2Roller.

• Plejepersonalet skal sikre, at patienten er under opsyn og stabiliseret 
under oppustning og tømning af Q2Roller eller under oppustning ved 
vinkler over 30 grader.

• Må ikke vaskes i vaskemaskine.

• Der henvises til de produktspecifikke brugsanvisninger angående 
betjening.

FORHOLDSREGLER – HOVERTECH 
INTERNATIONAL AIR SUPPLY

• Før elledningen på en måde, så den ikke udgør nogen fare.

• Undgå blokering af luftindtag på Air Supply.

• Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet  
i denne vejledning.

• ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Åbn ikke Air Supply.

Komponentoversigt – Q2Roller

Dæksel til 
luftfilter

Slange-
dyse

Slange

Knap til frigivelse 
af slange

Kontrolpanelmærkat

Bærehåndtag/
påsætningskrog

Strop til 
elledning

Elledning

ADVARSEL:  HT-Air er ikke kompatibel med jævnstrøm. 
HT-Air er ikke beregnet til brug med HoverJack-batterivognen. 

FORSIGTIG: INGEN DELE, DER KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
  Kun kvalificeret servicepersonale må udføre reparationer  

på HoverTech International Air Supply. 

Komponentoversigt – Air Supply

Indikator for midterlinje

Sort inflationsventil (2)

Rød deflationsventil (2)

Vendekamre

Fastgørelsesforklæde
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Air Supply betjeningsfunktioner

Høj flytte-
hastighed

Justerbar/
trykindstilling

Lav flytte-
hastighedStandby (gul LED)

StrømindikatorJusterbar hastigheds-
indikator (grøn 
blinkende LED) Grønne LED’er

Den JUSTERBARE betjeningsfunktion har fire forskellige 
indstillinger. Hvert tryk på knappen øger lufttrykket og 
oppustningshastigheden. Den grønne blinkende LED angiver 
oppustningshastigheden med antallet af blink (dvs. to blink 
svarer til den anden oppustningshastighed).

STANDBY: Bruges til at stoppe oppustning/luftstrøm (gul LED 
angiver STANDBY-tilstand).

Brugsanvisning
1. Sørg for, at de røde deflationsventiler er lukket tæt, før oppustningen 

påbegyndes.

2. Anbring Q2 Roller på sengemadrassen, og centrer ved hjælp af 
midterlinjeindikatoren.

3. Stop fastgørelsesforklædet på Q2 Roller ind under sengemadrassen for 
at holde den på plads under brug.

4. Fjern bagbeklædningen fra klæbestrimlerne på Q2R-puden, og 
centrer den oven på Q2Roller (hvis patienten allerede ligger på 
madrassen, placeres anordningen og puden under patienten ved 
hjælp af rulleteknik).

5. Sørg for, at patienten er centreret på enheden, at alle sengeheste er 
oppe, eller følg hospitalets protokol. 

6. Find inflationsventilen på den MODSATTE side af venderetningen, 
og placer luftforsyningsslangen over ventilen. Tryk på den 
JUSTERBARE knap på HT-Air tastaturet for at starte luftstrømmen. 
Tryk om nødvendigt på denne knap op til 3 gange mere for at øge 
luftstrømmen og oppustningshastigheden.

7. Når vendingen er udført, fjernes slangen fra ventilen, og der trykkes 
på STANDBY-knappen på Air Supply panelet for at stoppe luft-
strømmen. Kammeret behøver muligvis ikke at være pustet helt 
 op for at opnå den ønskede position.

8. Fjern den røde hætte fra deflationsventilen for hurtigt at tømme 
Q2Roller. Tryk midten af den sorte inflationsventil ned for langsomt  
at tømme eller justere kammeret.

Anvendelse som lejringsanordning efter bugleje:

1. Følg trin 1-4 ovenfor.

2. Klargør patienten til bugleje.

3. Anbring patienten i bugleje på Q2Roller, og sørg for, at patienten  
er centreret. 

4. Pust kamrene op og juster dem, så trykket aflastes helt, og anbring 
patienten i korrekt bugleje i henhold til institutionens protokol.

Sådan sættes patienten på sengekanten:
Vær mindst 2 plejepersoner om opgaven. Brug klinisk dømmekraft til at afgøre, om patienten er i stand til og klar til at sidde  
på sengekanten.

1. Følg trin 1-4 for at vende patienten sideværts.

2. Med 1 plejeperson på hver side af patienten pustes kammeret helt op 
på den modsatte side af, hvor patienten i sidste ende skal sidde, for at 
vende patienten helt. Bøj patientens knæ for at opnå komfort. 

3. Hæv sengens hovedende så højt, som det er muligt, og sænk sengen 
til gulvet, så patientens fødder berører gulvet, når vedkommende 
sidder på sengekanten. Begge plejepersoner kan nu hjælpe patienten 
på samme side, da det fuldt oppustede kammer støtter patientens ryg. 

4. Den ene plejeperson bistår med at skubbe patientens ben til siden af 
sengen, mens den anden puster det tømte kammer helt op og sikrer, 
at patienten ikke glider ned ad sengekanten. 

5. Når kammeret er pustet helt op, og patienten sidder oprejst, 
stabiliseres patienten, og derefter åbnes tømningsventilen. Mens 
kammeret tømmes for luft, skal det sikres, at patienten stadig sidder 
oprejst. Den plejeperson, der styrer benene, fortsætter med at føre 
benene til sengekanten, efterhånden som kammeret tømmes helt for 
luft. Stabiliser patienten. 

Advarsel: Brug ikke Q2Roller til bugleje. 
Brug andre foranstaltninger til at 
anbringe patienten i bugleje –  
Kun til lejring efter bugleje.
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Produktspecifikationer/nødvendigt tilbehør

Q2ROLLER® ANORDNING TIL LATERAL VENDING

Materiale: Polyuretanlamineret uvævet, nylon uvævet

Udformning: HF-svejset

Bredde:
Kamre: 118 cm (46,5") 
(kombineret kammerbredde)
Forklæde: 183 cm (72")

Længde: Kamre: 113 cm (44,5")
Forklæde: 112 cm (44")

LATEXFRI

Modelnr.: HTR-200
Vægtgrænse: (600 lbs) 272 kg
Til brug hos en enkelt patient

HOVERCOVER HALV STØRRELSE

Materiale: Ikke-vævet, åndbart PE

Udformning: Termisk limning

Bredde: 101 cm (40")

Længde: 101 cm (40")

Modelnr.: HTR-CHX-5PACK (5 stk.) 
Modelnr.: HTR-CHX-CASE (50 stk.)

NØDVENDIGT TILBEHØR:
Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A 
Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A 
Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776 
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com

Returnering og reparation
Alle produkter, der returneres til HoverTech International (HTI), skal have 
et returgodsgodkendelsesnummer (RGA) udstedt af virksomheden. Ring til 
(800) 471-2776 og spørg efter et medlem af RGA-teamet, som vil give dig 
et RGA-nummer. Ethvert produkt, der returneres uden et RGA-nummer,  
vil medføre forsinkelse af reparationstiden.
 

 
Returvarer sendes til:

HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Attn: RGA# ______________________
Telefon: 800-471-2776

Fax: 610-694-9601

Rengøring og vedligeholdelse

RENGØRING
Q2Roller er beregnet til brug til en enkelt patient. Hvis enheden bliver snavset, skal den tørres helt af med et bakteriedræbende 
rengøringsmiddel (phenol-desinfektionsmiddel, kvaternær opløsning eller et andet desinfektionsmiddel på mellemniveau i henhold 
til facilitetens procedure) for at desinficere. Det bedste resultat opnås ved at følge rengøringsmiddelproducentens anbefalede 
hviletid og brugsanvisning. Påfør bakteriedræbende rengøringsmiddel direkte på svært tilgængelige områder. Lad det lufttørre. 
Må ikke vaskes i vaskemaskine.

INFEKTIONSKONTROL
Q2R-underlaget anbefales til at dække Q2Roller for at forhindre, at enheden bliver snavset (kan også købes separat). Andre materialer, 
såsom puder eller lagner, kan også placeres oven på Q2Roller for at holde den ren.

Hvis Q2Roller anvendes til en isoleret patient, skal hospitalet anvende de samme protokoller/procedurer, som anvendes til 
sengemadrasser og/eller linned på den pågældende patientstue.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFORSYNING
Se brugsanvisningen til Air Supply for reference. 
BEMÆRK: KONTROLLER DE LOKALE/NATIONALE/INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FØR BORTSKAFFELSE.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE
Før brug skal Q2Roller inspiceres visuelt for at sikre, at der ikke er synlige skader, der kan gøre Q2Roller ubrugelig.

Q2Roller skal efterses regelmæssigt for at sikre følgende:

• Alle inflationsventiler er selvforseglende uden tegn på lækage

• Der er ingen huller eller revner i Q2Roller

Hvis der findes skader, der kan medføre, at Q2Roller ikke fungerer efter hensigten, skal Q2Roller kasseres.


