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Generel sikkerhed. 
 

Inden du tager puden i brug, bedes du omhyggeligt gennemlæse denne vejledning. Systemet er udviklet, så 

det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder EN60601-1:1990/A13:1996, UL60601-1 og 

CAN/CSA C22.2 nr. 601.1-M90. 

 

Sikkerhedsmæssige advarsler. 

 Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at patienten kan anvende dette produkt på forsvarlig vis. 

 Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det misbruges. Pumpehusets forreste og bageste kabinet må 

kun adskilles af autoriseret teknisk personale. 

 Pumpen må ikke anvendes i nærheden af brandbare gasser såsom bedøvelsesmidler mv. 

Forholdsregler. 

Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til egen og udstyrets sikkerhed: 

 Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder da den ikke er beskyttet mod indtrængende 

væsker (IPx0) pas også på i f.eks. regnvejr at pumpen ikke bliver våd. 

 Pumpen skal opbevares i den medfølgende beskyttelsestaske  

 Pas på at specielt puden ikke kommer i nærheden af åben ild f.eks. cigaretter osv. 

 Brug aldrig varme genstande på eller under puden f.eks. varmepude. 

 Pas på at skarpe genstande ikke laver hul i pude og slange. 

 Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. 

 Sluk strømmen til pumpen inden rengøring og inspicering 

 Sørg for at systemet er rent og tørt før det lægges til side med henblik på opbevaring. 

 Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og pude som TA. Service A/S angiver. Det kan 

ikke garanteres at produktet fungerer korrekt hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af 

pumpe og pude. 

 

Forsigtig. 

Elektromagnetisk forenelighed (EMC) Dette produkt overholder kravene for de gældende EMC- 

standarder. Anvendelse af tilbehør der ikke er angivet af producenten, kan resultere i øget udslip 

eller reduceret immunitet af tilbehøret, hvilket kan påvirke ydeevnen. 

  



Indledning. 

Generelt. 
 

TA Dynamisk pude er et trykaflastende siddesystem der giver mere komfort for de brugere der sidder ofte 

og længe. Systemet hjælper med at reduceret trykket ved at distribuere trykket over en større overflade.  

Indikationer. 
TA Dynamisk pude kan anvendes til brugere der vejer op til 120 kg. Det er en dynamisk trykfordeling der 

anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår. 

 

Når ordinering og fremskridt overvåges af en læge, kan følgende brugere også drage fordel af TA Dynamisk 

pude: 

 Brugere som får tryksår på statiske puder f.eks. skum, gel eller statisk luft. 

 Brugere med sår, der ikke vil hele, men stadig ønsker at sidde op. 

 Brugere, der ønsker at opholde sig oppe i længere tid. 

Kontraindikationer. 
TA Dynamisk pude er ikke velegnet til følgende brugere: 

 Brugere med deformt eller skævt bækken. 

 Brugere med sår der udvikler sig eller bliver værre mens puden anvendes. 

Forsigtig 
TA Dynamisk pude er ikke en erstatning for en personlig behandling med stillingsskift og kræver desuden en 

korrekt placering i kørestolen for at kunne fungere optimalt og sikkert. Der skal altid søges hjælp fra en 

specialist i siddestillinger for at få en komplet vurdering af siddebehovet. 

TA Dynamisk pude hjælper med til at forebygge og behandle tryksår. Hvis der ikke sker nogen forbedring i 

brugerens tilstand skal der søges specialisthjælp. 

Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 

Pude opbygning 
 
TA Dynamisk pude består af en skumbase med en 
aktiv dynamisk pude i. 
 
Puden laves på specielt mål. 
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Betjening. 
 

 

 

 

Tænd/sluk knap (1): Der kan skiftes mellem tænd/sluk ved at holde knappen nede i ca. 3 sekunder. 

Modeknap (2): Der kan skiftes mellem ALTERNATE og STATIC.  Mode indikator (7) viser valgt tilstand 

ALTERNATE: De lige og ulige antal af celler (hver anden) vil pumpes op og slippe luft ud for at 

ændre trykket på kontaktarealet hvor brugeren sidder. ALTERNATE er den normale stilling! 

STATIC: Alle celler bliver pumpet op samtidigt for at give brugeren et ensartet tryk på hele 

kontaktarealet. Kan være velegnet i nogle forflytningssituationer. 

Interval knap (3): Når ALTERNATE mode er valgt kan brugeren vælge om der ønskes at cellerne skal skifte 

hurtigere eller langsommere ved at trykke på intervalknappen. Der kan vælges to intervaller – 5 minutter 

eller 10 minutter. Interval indikatoren (8) viser valgt tilstand. 

Når der vælges 5 (10) minutter vil pumpen fylde hver anden celle i siddepuden og lukke luften ud af de 

resterende celler i 2,5(5) minut og derefter pumpe luft i cellerne uden luft og lukke luft ud af de fyldte 

celler. 

Komfortknap (4): der kan vælges 3 forskellige hårdheder – BLØD (LOW), MEDIUM og FAST(HIGH). 

Brugeren kan vælge den mest komfortable indstilling ved at trykke på komfortknappen for at ændre 

mellem LOW, MEDIUM og HIGH. Komfort indikator (9) viser valgt tilstand 

Knap til alarmdæmpning (5): Hvis en alarm opstår, vil pumpen give en BEEP tone. Tryk på denne knap for 

at dæmpe den akustiske alarm.  – Se under fejlfinding sidst i denne manual. 

Alarm indikatoren (10) lyser når den akustiske alarm er taget fra. Ved fejl blinker indikatoren. 

OBS – Hvis en alarm opstår og brugeren ikke foretager sig noget, vil pumpen slukke efter 80 sekunder. 

Batteri indikator (6): Bruges ikke da pumpen får strøm direkte fra kørestolen. 

Batteri indikator (6) 

(Bruges ikke) 

Mode knap (2) 

Interval knap (3) 

Komfort knap (4) 

Alarmdæmpning (5) 

Tænd sluk (1) 

Mode indikator (7) 

Interval indikator (8) 

Komfort indikator (9) 

Alarm indikator (10) 



Dekontaminering og rengøring. 
 

ADVARSEL! 

Ledningerne der er monteret på kørestolens batteri afmonteres fra batterierne før rengøring og 

dekontaminering. 

Forsigtigt. 

Anvend ikke fenolbaserede midler eller slibende midler under dekontamineringen og rengøringen, da det 

kan beskadige overfladen. Betrækket må ikke koges eller autoklaveres. 

Undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. 

Dekontaminering. 
Følgende fremgangsmåde anbefales, men skal tilpasses, så de overholder de lokale eller nationale 

retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der gælder på institutionen eller i det pågældende 

land. Hvis du er i tvivl, skal du spørge den lokale specialist i infektionskontrol. 

TA Dynamisk pude skal dekomtamineres mellem hver patient og med regelmæssige mellemrum, når den er 

i brug, hvilket er god praksis for alt genbrugeligt medicinsk udstyr. 

Rengøring. 
Tør alle udsatte overflader af med en klud der er fugtet med almindelig sæbe og vand, spray ikke 

rengøringsmidler direkte på pumpen. Sørg for at fjerne alle organiske efterladenskaber der sidder fast på 

overfladerne. Tør efter. 

Desinfektion. 
Tør alle rengjorte overflader af med en opløsning af klorinfrigørende stof, der er fortyndet op til 10.000 

dele pr. million (afhængig af lokal praksis): det kan f.eks. være natriumhypochlorit. Tør efter. 

Alternativt kan der anvendes en klud, der er fugtet med alkohol (70 %), hvorefter overfladen lufttørres. 

Vask.  
Betrækket til siddepuden kan vaskes i op til 10 minutter ved en temperatur op til max. 80 °C. 

BETRÆKKENE MÅ IKKE TØRRES I TØRRETUMBLER VED OVER 30 °C. 

 

  



Vedligeholdelse. 
 

Generelt.  
 Check pudebetrækket om det er slidt eller i stykker. 

 Tænd pumpen og check at der kommer luft ud fra ”luftnæserne”. Luftstrømmen skal skifte mellem 

de to ”luftnæser” hver halve cyckle tid. Dvs. 2,5 minutter hvis pumpen er sat til 5 minutters interval 

og 5 minutter hvis pumpen er sat til 10 minutters interval. 

 Check at luftslangerne er korrekt monteret på pumpens ”luftnæser”. Check at der ikke er knæk 

eller skarpe buk på luftslangerne.  

 Check pumpen og se om tænd/sluk indikatoren slukker når pumpen slukkes. 

Lavt tryk. 
Check at der ikke er nogen lækager mellem pumpen og samlingerne til puden: 

 Check samlingerne mellem pumpe og pude. Hvis der er nogle steder slangen er faldet ud, monter 

da slangen igen. 

 Check pudens luftslanger for beskadigelser. 

 Indstil pumpen til højt tryk. Når puden er pumpet helt op, chekkes for eventuelle lækager på 

slanger og celler. Hvis der konstateres lækager eller andre fejl MÅ PUDEN IKKE BENYTTES, 

forhandler kontaktes. 

Opbevaring af pumpen. 
 

Kan opbevares i tørre omgivelser mellem -15 °C - +50 °C.  

Relativ fugtighed: 10 % til 90 % (Ikke kondenserende). 

 

Bortskaffelse. 
 

 

TA Dynamisk pude skal bortskaffes som elskrot, dvs. at produktet ikke må smides ud med husholdnings 

affaldet men skal indsamles særskilt så det kan bortskaffes miljømæssigt korrekt.  

Produktet kan evt. afleveres hos TA Service som vil sørge for det bliver bortskaffet miljømæssigt korrekt.  

 

 

 



Fejlfinding. 
 

Følgende skema indeholder vejledning til fejlfinding ved TA Dynamisk pude i tilfælde af fejlfunktioner: 

Problem: Årsag: Løsning: 

Pumpen virker ikke 1. Pumpen er ikke tændt Tænd pumpe på ”Power” knap 

 2. Der er ikke strøm til pumpe A. Check at stik på ledningen 
mellem pumpe og kørestolens 
batterier ikke er faldet ud. 
B. Check at strømledningen til 
pumpen ikke er ødelagt og at der 
er forbindelse til kørestolens 
batterier. 
C. Check at der er strøm på 
kørestolens batterier. 

 3. Der er fejl på pumpen Kontakt TA. Service 

”Low battery” indikatoren lyser 
og der er akustisk alarm. 

Spændingen til pumpen er under 
10V. 

A. Check at der ikke er dårlig 
forbindelse i ledning eller stik til 
pumpe. 
B. Check at der er strøm på 
kørestolens batterier.  
C. Kontakt TA. Service. 

Mute (alarm indikator) lyser Den akustiske alarm er dæmpet Tryk på ”alarm dæmpning” 
knappen for at fjerne 
dæmpningen. 

Akustisk alarm eller ”Mute”  
Alarm indikatoren blinker  

Pumpen kan registrere et utal af 
fejl automatisk.  
Når et af de interne ”program 
check” fejler, vil pumpen give et 
alarmsignal. Enten som akustisk 
alarm eller Mute alarm 
indikatoren vil blinke 
(hvis alarm dæmpning er sat til) 
 
OBS – Hvis alarmen bliver 
ignoreret vil pumpen slukke efter 
80 sekunder. 
 

A. Check at slangerne sidder 
ordentligt fast på ”Luftnæserne” 
på pumpen og ikke er faldet ud 
B. Check at slanger ikke er 
beskadiget eller utætte. 
C. Indstil pumpen til højt tryk og 
check at pude og slanger ikke er 
utætte når puden er pumpet op. 
(puden må ikke benyttes hvis den 
er utæt.) 
D. Kontakt TA. Service. 

   

 

  



Teknisk data. 
 

  

Model: TA Dynamisk pude 

Klassifikation: 
Klasse 2    
 
type BF  
  
IPx0 (ikke beskyttet mod væsker) 
 
AP/APG – Nej 
 
WEEE  
 
El skrot (må ikke smides i affaldsspand) 
 

Funktionsområde for pumpen: 
 

Arbejdsområde: 
+10 °C til 35 °C. 
Relativ fugtighed: 20 % til 80 % (ikke 
kondenserende) 
 
Opbevaringsområde: 
-15 °C til 50 °C 
Relativ fugtighed: 10 % til 90 % (ikke 
kondenserende) 

Dimension og vægt pumpe: 16 X 10,5 X 5 cm – 470 g 

Beskyttelse i pumpe: Termisk sikring 

Luft output: 2 liter/min x 2 

Tryk: 70 – 90 mmHg 

TrykInterval: 5 eller 10 minutter 

Spænding: 12 – 28 V DC 

Strøm: 0,5 A DC 

Dimension pude: Puden laves specielt efter mål 
Højde ca. 10 cm. 
Aktivt celleområde: 
33X28X6 cm (BXLXH) 

Materiale: Pude: 
Granulat, polyuretan, latex 
Betræk: 
Kunststof, kunstlæder  

Standarder: IEC 60601-1 
UL 60601-1 
CAN/CSA C22.2 No. 601.1 
EN 60601-1 
EN 60601-1-2 

 

 

 


