
Quick betjeningsvejledning 
for Softform® Premier Active 2 RX
1. Ibrugtagning
1.1 Placer madrassen direkte på plejesengens liggeflade med teksten opad, og således at 
aftegningen af fødderne er i benenden. 

1.2 Pumpen hænges på sengens gavl i benenden.

1.3 Luftslangen løsnes fra madrassens ende og monteres i pumpen. 
u Der lyder et klik som tegn på at slangen er korrekt monteret 

1.4 Sæt strømkablet i pumpen og tilslut kablet til en stikkontakt – tænd for pumpen.
u Et enkelt svagt bip lyder
u Grøn LED-indikator blinker, mens systemet klargøres 
u Konstant grøn LED angiver normal drift.

2. Funktion 
Softform Premier Active 2 RX er særdeles velegnet til borgere med høj risiko for at ud-
vikle tryksår eller/og som supplement til behandling af tryksår. 
Softform Premier Active 2 RX er en hybridmadras, som består af alternerende celler ind-
lagt imellem et lag profileret højkvalitetsskum med ”glide” effekt og ventilationskanaler og et 
lag kant-stabiliserende kvalitetsskum. Dette optimerer redistribueringen af tryk og reducerer 
shear samtidig med forbedret mikroklimahåndtering. Risikovurderingen af den enkelte bor-
ger kan ændre sig fra dag til dag og vare i kortere eller længere tid, således er en madras 
med indbygget mulighed for at ændre formål en optimal løsning. 

Softform Premier Active 2 RX kan anvendes med eller uden aktivering af vekseltrykket. 
Når RX pumpen tilsættes ”steppes” redistribueringen af trykket op, således at madrassen 
kan tilbydes til ekstra højrisiko borgere. RX pumpen indstiller automatisk trykket i madras-
sen i henhold til den enkelte borgers vægt og position på madrassen. 
Softform Premier Active 2 RX er et fortrinligt supplement til behandling af tryksår i alle 
kategorier.

Yderligere information om problemløsning og betjening af Invacare 
Softform Premier Active 2 RX madrassen, se venligst brugermanualen.  
Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på  
Invacares hjemmeside www.invacare.dk
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2.1 Alternerende tryk
Den alternerende del af Softform Premier Active 2 RX veksler henover 10-12 min efter 
princippet 1 op og 1 ned = hver anden.
Den alternerende del af Softform Premier Active 2 RX kan pustes op mens borgeren 
ligger på madrassen. 

2.2 Alarmer
Pumpen sender en audio-visuelt alarm i tilfælde af lavt tryk eller strømsvigt.

For lavt tryk        Mangler strøm        Behov for service        Pumpe OK        Afbryd alarm

3. Afmontering af pumpe
3.1 Midlertidig afmontering af pumpe
Hvis man midlertidigt ønsker at fravælge den alternerende funktion, slukkes på on/off knap-
pen på siden af pumpen. Pumpen kan evt. blive hængende til den skal anvendes igen.

4.2 Længerevarende afmontering af pumpe
Hvis pumpen ikke skal anvendes indenfor den nærmeste fremtid:
      1  Sluk for on/off knappen på siden af pumpen. 
      2  Fjern strømkablet fra el-udtag.
      3  Fjern el-kablet  fra pumpen.
      4  Fjern luftslangen fra pumpen ved at trykke de 2 knapper, ved luftslangens  
          tilslutning, ind – dette frigør slangen fra pumpen.   
          OBS: Slangen må ikke hives fra pumpen ved brug af vold !
      5  Luftslangen fastgøres til madrassens benende ved hjælp af trykknapperne.
      6  Opbevar pumpe samt el-kabel forsvarligt.


