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Lateral Turning Device

Brukerhåndbok
Besøk www.HoverMatt.com for informasjon på andre språk
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Bruksområde og forholdsregler

BRUKSINDIKASJONER
Pasienter som ikke er i stand til å snu seg over på siden.

Brukes til posisjonering etter at mageleie er inntatt, i stedet for 
posisjonering med puter, skum eller gelputer.

Hjelper pasienter å sitte på sengekanten.

KONTRAINDIKASJONER
Pasienter som har torakal, cervikal eller lumbal fraktur som betraktes  
som ustabil.

TILTENKTE BRUKSOMRÅDER
Sykehus, langsiktig eller utvidet pleie på institusjon.

FORHOLDSREGLER 
• Kontroller at Q2Roller dekker pasientens behov før bruk.

• Det anbefales at Q2Roller betjenes av minst to pleiere. Én pleier kan 
imidlertid betjene Q2Roller alene hvis sengehestene er hevet.

• Sørg for at ventilene ikke er i kontakt med pasienten mens han/hun er 
på Q2Roller.

• Produktet må bare brukes av opplært personell.

• Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech 
International.

• Bruk Q2Roller i henhold til instruksjonene.

• Kun for bruk med Adjustable-knappen på HT-Air. 

• Sørg for at pasienten er sentrert på Q2Roller før oppblåsing. 
Midtlinjeangivelse på Q2Roller.

• Pleierne må passe på pasienten og sørge for at han/hun er stabilisert 
når Q2Roller blåses opp, tømmes for luft eller når den er blåst opp til 
en vinkel på over 30 grader.

• Kan ikke vaskes i maskin.

• Se produktspesifikke brukerhåndbøker for ytterligere bruksanvisninger.

FORHOLDSREGLER – HOVERTECH 
INTERNATIONAL AIR SUPPLY

• Legg strømledningen slik at den ikke utgjør noen fare.

• Unngå å blokkere luftinntakene til Air Supply.

• Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet 
i denne håndboken.

• FORSIKTIG: Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.

Identifikasjon av deler – Q2Roller

Luftfilter-
deksel

Slange-
munn-
stykke

Slange

Utløserknapp for slange

Etikett på kontrollpanel

Bærehåndtak/
festekrokStropp 

til strøm-
ledning

Strøm-
ledning

ADVARSEL:  HT-Air er ikke kompatibel med likestrømforsyninger. 
 HT-Air er ikke ment for bruk med HoverJack Battery Cart. 

ADVARSEL: INGEN AV DELENE SKAL REPARERES AV BRUKEREN.
  Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre reparasjoner  

på HoverTech International Air Supply. 

Identifikasjon av deler – Air Supply

Midtlinjeangivelse

Svart oppblåsingsventil (2)

Rød tømmeventil (2)

Vendekamre

Festestykke
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Tastefunksjoner for Air Supply

Høy 
forflytnings-
hastighet

Justerbar/
trykk-

innstilling

Lav forflytnings-
hastighetStandby (gul lysdiode)

StrømindikasjonIndikasjon av 
justerbar hastighet 
(grønn, blinkende 

lysdiode) 
Grønne lysdioder

Tastefunksjonen ADJUSTABLE har fire forskjellige 
innstillinger. Hvert trykk på knappen øker lufttrykket og 
oppblåsingshastigheten. Den grønne, blinkende lysdioden 
angir oppblåsingshastigheten med antall blink (dvs. to blink 
tilsvarer oppblåsingshastighet nr. 2).

STANDBY: Brukes til å stoppe oppblåsingen/luftstrømmen  
(gul lysdiode angir STANDBY-modus).

Bruksanvisning
1. Sjekk at de røde tømmeventilene er godt lukket før du begynner å 

blåse opp enheten.

2. Plasser Q2Roller på sengemadrassen, og midtstill den ved hjelp av 
midtlinjeangivelsen.

3. Brett festestykket på Q2Roller inn under sengemadrassen for å holde 
den på plass under bruk.

4. Fjern dekkfolien på de selvklebende stripsene på Q2R Pad, og plasser 
den midt på Q2Roller (hvis pasienten allerede er på madrassen, 
plasseres enheten og puten under pasienten med en rulleteknikk).

5. Sjekk at alle senge-/båreskinner er hevet, eller følg institusjonens 
protokoll, når pasienten er sentrert på enheten. 

6. Finn oppblåsingsventilen på MOTSATT side av den siden pasienten 
skal snus mot, og plasser slangen til Air Supply over ventilen. Trykk 
på ADJUSTABLE-knappen på kontrollpanelet til HT-Air for å starte 
luftstrømmen. Trykk om nødvendig på denne knappen opptil  
4 ganger for å øke luftstrømmen og oppblåsingshastigheten.

7. Når pasienten er snudd, fjernes slangen fra ventilen. Trykk på 
STANDBY-knappen på kontrollpanelet til Air Supply for å stoppe 
luftstrømmen. Kammeret trenger kanskje ikke å blåses helt opp  
for å oppnå ønsket posisjon.

8. Ta den røde hetten av tømmeventilen for å tømme Q2Roller raskt. 
Trykk på midten av den svarte oppblåsingsventilen for å slippe ut 
luften eller justere kammeret langsomt.

For bruk som posisjoneringsenhet etter mageleie:

1. Følg trinn 1–4 over.

2. Klargjør pasienten for mageleie.

3. Legg pasienten i mageleie på Q2Roller og sørg for at pasienten  
er sentrert. 

4. Blås opp og juster kamrene for å avlaste trykket helt og plassere 
pasienten i riktig mageleie i henhold til institusjonens protokoll.

For å sette pasienten opp på sengekanten:

Utføres av minst 2 pleiere. Foreta en klinisk vurdering for å fastslå om pasienten er i stand til og klar til å sitte på sengekanten.

1. Følg trinn 1–4 for å snu en pasient sideveis.

2. Det må være én pleier på hver side av pasienten. Blås helt opp 
kammeret på motsatt side av den siden der pasienten skal sitte, slik at 
pasienten kan vendes helt rundt. Bøy pasientens knær for komfort. 

3. Hev sengens hodeende så høyt den går, og senk sengen ned på 
gulvet slik at pasientens føtter berører gulvet når han/hun sitter på 
sengekanten. Begge pleierne kan nå hjelpe pasienten på samme side, 
siden det oppblåste kammeret støtter pasientens rygg. 

4.  Én pleier hjelper til med å skyve pasientens ben til siden av sengen, 
mens den andre blåser det tomme kammeret helt opp og passer på  
at pasienten ikke glir ned fra sengekanten. 

5. Stabiliser pasienten og åpne deretter tømmeventilen når kammeret er 
helt oppblåst og pasienten sitter oppreist. Pass på at pasienten fortsatt 
sitter oppreist når kammeret tømmes. Pleieren ved bena fortsetter å 
styre bena mot sengekanten etter hvert som kammeret tømmes helt 
for luft. Stabiliser pasienten. 

Advarsel: Ikke bruk Q2Roller til å legge 
pasienten i mageleie. Bruk andre tiltak  
for å legge pasienten i mageleie – enheten 
er kun for posisjonering etter mageleie.
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Produktspesifikasjoner / nødvendig tilbehør

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Materiale: Polyuretan (laminert, ikke-vevd), nylon (ikke-vevd)

Konstruksjon: RF-sveiset

Bredde:
Kamre: 118 cm (46,5") 
(total kammerbredde)
Festestykke: 183 cm (72")

Lengde: Kamre: 113 cm (44,5")
Festestykke: 112 cm (44")

LATEKSFRI

Modell: HTR -200
Pasientvektgrense: 272 kg
Skal brukes til kun én pasient

HOVERCOVER HALV STØRRELSE

Materiale: Non-woven, pustende PE

Konstruksjon: Termisk liming

Bredde: 101 cm (40")

Lengde: 101 cm (40")

Modell: HTR-CHX-5PACK (5 i hver) 
Modell: HTR-CHX-CASE (50 i hver)

NØDVENDIG TILBEHØR:
Modell: HTAIR1200 (nordamerikansk versjon) – 120 V~, 60 Hz, 10 A 
Modell: HTAIR2300 (europeisk versjon) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modell: HTAIR1000 (japansk versjon) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A 
Modell: HTAIR2356 (koreansk versjon) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776     
Faks 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com

Retur og reparasjoner
Alle produkter som returneres til HoverTech International (HTI), må ha 
et RGA-nummer (Return Goods Authorization) utstedt av selskapet. Ring 
800-471-2776 og be om et RGA-nummer fra et medlem av RGA-teamet. 
Hvis et produkt returneres uten RGA-nummer, blir reparasjonen forsinket.
 

 
Returnerte produkter skal sendes til:

HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Attn: RGA-nummer______________________
Telefon: 800-471-2776

Faks: 610-694-9601

Rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING
Q2Roller skal brukes til kun én pasient. Hvis den blir skitten, skal den desinfiseres ved å tørke av hele enheten med et 
bakteriedrepende rengjøringsmiddel (fenolbasert desinfeksjonsmiddel, kvaternær oppløsning eller et annet middels kraftig 
desinfeksjonsmiddel, i henhold til institusjonens prosedyrer). Følg produsentens anbefalte virketid og bruksanvisning for best mulig 
resultat. Påfør bakteriedrepende rengjøringsmiddel direkte på vanskelig tilgjengelige områder. La lufttørke. Kan ikke vaskes i maskin.

INFEKSJONSKONTROLL
Q2R Pad anbefales for å dekke til Q2Roller slik at den ikke blir tilsmusset (kan kjøpes separat). Andre ting, som puter eller sengetøy, 
kan også legges på Q2Roller for å holde den ren.

Hvis Q2Roller brukes til en pasient på en isolasjonsavdeling, skal sykehuset bruke de samme protokollene/prosedyrene som de bruker 
for sengemadrassen og/eller sengetøyet i det aktuelle pasientrommet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV AIR SUPPLY
Se håndboken for Air Supply. 
MERK: SJEKK LOKALE/STATLIGE/FØDERALE/INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FØR KASSERING.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
Før bruk skal Q2Roller inspiseres visuelt for å sjekke at det ikke finnes synlige skader som kan gjøre Q2Roller ubrukelig.

Q2Roller skal inspiseres regelmessig for å sikre at:

• Alle oppblåsingsventiler er selvtettende og uten tegn på lekkasje

• Det er ingen hull eller rifter i Q2Roller

Hvis det oppdages skade som kan føre til at Q2Roller ikke fungerer som den skal, skal Q2Roller kasseres.


