
Aansluiten en instellen Serene Low Air Loss Systeem

1   Aan/uit 

2   Therapie knop
Het Serene Low Air Loss systeem geeft continue therapie: 
Static. Luchtbanen zijn allen gevuld met lucht. Schakel met de 
therapieknop alternate functie en pulsation in. 
Alternate functie: Let op: gebruik deze functies alleen 
in overleg met de behandelaar. De therapie wisseldruk is 
ingeschakeld. Luchtbanen vullen zich om en om met lucht. 
Pulsation: Deze functie stimuleert bloed- en lymfevaten. 
Het matras verliest iedere minuut gedurende 5 seconden 
lucht. En keert daarna weer terug naar de ingestelde 
waarde. Hierdoor ontstaat een dynamisch effect. Na 30 
minuten alternate of pulsation keert de pomp terug naar de 
Static modus.

3   Static
Als dit lampje brandt, dan is de therapie Static actief.

4   Seat Inflate
Deze stand kan bij Alternate en Static gebruikt worden.  
De cellen onder de stuit vullen zich maximaal met lucht.  
Op deze manier wordt ‘doorzakken’ voorkomen. Gebruik 
deze stand als de cliënt zittend in bed verblijft. 

5   K+ en Kg- 
Druk op Kg+ of Kg- om het gewicht van uw cliënt in te 
stellen.

6   Vergrendeling
Druk 1 seconde op de knop, om de pomp te vergrendelen. 
Druk 3 seconden op de knop, om de pomp te ontgrendelen. 
Na 5 minuten vergrendelt de pomp automatisch.

7   Low Pressure
Als dit lampje brandt, dan zit er onvoldoende lucht in het 
matras. Check of de slang goed aan de pomp bevestigd is. 
Deze slang geldt tevens als CPR.

8   Max Firm 
De Zorgstand; Luchtcellen zijn maximaal gevuld met 
lucht. Na 20 minuten keert de pomp terug naar de vooraf 
ingestelde therapie. Deze stand gebruiken bij het verlenen 
van zorg of doen van transfers.

9   Alarm
Druk 1 seconde op de knop om het geluid van het alarm 
uitzetten.

10   Power Faillure
Als dit lampje brandt, controleer dan of de stekkers juist 
zijn aangesloten.

11   Service
Als dit lampje brandt, dan is er een technische storing. 
Neem contact op met Harting-Bank.

Installatie
Verwijder het bestaande matras. Leg de rode zak op de 
bedbodem en rol de Serene uit. Aan het voeteneind zit 
de slangenset. Hang de pomp aan het voetenbord. Voer 
de slangenset indien mogelijk onder het voetbord door 
en sluit aan op de pomp. Deze aansluiting is ook meteen 
de CPR. Zodra de slang los is van de pompunit, zal het 
matras leeglopen. Zet de pomp aan en wacht tot het 
lampje Static (3) gaat branden. Stel het gewicht van de 
cliënt in met de Kg+ of Kg- knop (5). Let op: de pomp 
maakt een continue geluid.

Transportfunctie 
Het Serene Low Air Loss systeem heeft geen 
transportfunctie. Zodra de pomp wordt uitgezet loopt het 
matras leeg. Let op bij een stroomstoring: het matras zal 
meteen leeglopen.

Opruimen 
Ontkoppel de slang van de pompunit. Zodra het matras 
leeg is, biedt u deze aan bij Harting-Bank in de rode zak. 
Schrijf het nummer van de pomp op de rode zak.

Serene Low Air Loss Systeem is een product van 
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