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Clini-Dyne® Standard Vendemadrassystem  

Clini-Dyne vendemadrass kombinerer lateral rotasjon med ”Low-Air-Loss”* 
trykkavlasting. Dette systemet reduserer komplikasjoner ved ubevegelighet som: 
lungebetennelse, trykksår, urinveisinfeksjon og sirkulasjonsproblemer. Clini-Dyne 
vendemadrass leveres som komplett system med justerbar kontrollenhet CLP-7000. 
CLP-7000 leverer et trykk på mellom 18 og 30 mmHg for maksimal trykkavlasting.   

*) ventilering for å forhindre fuktighet  
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!   Viktig informasjon  

Les nøye gjennom denne bruksanvisning og eventuell annen medfølgende 
dokumentasjon før produktet tas i bruk. 
Clini-Dyne er kun beregnet til det bruk som angitt i denne bruksanvisning, og bruk 
eller håndtering i strid med dette medfører bortfall av garanti- og produktansvar. 
Clini-Dyne er testet og samsvarsvurdert etter gjeldene forskrifter, og medfører ingen 
risiko ved korrekt bruk.  

Produktet inneholder ikke Latex, og det er ingen kjente allergiske reaksjoner ved 
bruk. 
Av hensyn til pasientens komfort og hygiene anbefales det benyttet et pustende 
overtrekkslaken på madrassen.  
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1.0 Bruksområde  

Dette produktet er konstruert for å forebygge komplikasjoner forårsaket av 
ubevegelighet som nevnt i innledningen, samt for pasienter med nedsatt 
lungefunksjon. Madrassen er også trykksår forebyggende.  

1.1 Kontraindikasjoner  

Luftstøttebehandling anbefales ikke nå pasienten har problemer med 
spinalstabilitet.  

1.2 Sikkerhetsforskrifter  

Les nøye igjennom følgende Sikkerhetsforskrifter før produktet tas i bruk:  

FARE 

 

Pasienter med instabile frakturer, pasienter med ryggmargskader og 
pasienter som gjennomgår strekkbehandling skal ikke vendes!  

 

Bruk av bevegelige senge- og madrassystem på slagpasienter skal kun gjøres 
i samråd med ansvarlig lege. Økt mortalitet er blitt rapportert i en artikkel 
publisert i ”Journal of Critical Care” 1988, sammenlignet med pasienter 
liggende i konvensjonelle madrasser og som vendes manuelt hver annen 
time.    

 

ADVARSEL 

 

Desinfiser alltid Clini-Dyne systemet mellom hver pasientinstallasjon for å 
forhindre kryssmitte og infeksjoner.  

 

Etterse pasienten minimum hver 8. time, eller en gang pr. skift, for å forsikre 
om at pasienten ligger korrekt og at systemet har riktig luftmengde og er i 
drift. Om pasienten ikke er sentrert korrekt kan behandlingseffekten 
reduseres eller skader oppstå.  

 

Stabiliser og sett fast intravenøse slanger og tilkoblinger innen systemet 
startes, slik at disse ikke strekkes eller skades under bruk. Kontroller 
intravenøse slanger og tilkoblinger regelmessig.  

 

Tøm madrassen fullstendig for luft som beskrevet i eget avsnitt før 
igangsetting av CPR (Hjerte- lungeredning).  

 

Reparasjoner på systemet skal kun utføres av autorisert medisinteknisk 
personell som har gjennomgått nødvendig opplæring i regi av produsent.  
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SIKKERHETSANVISNING 

 
Enkelte medisinske tilstander reagerer ikke på denne type behandling, og 
andre behandlingsformer må vurderes.  

 
Undersøk jevnlig pasientens hud, konsulter lege om rødlighet eller sår 
oppstår.  

 

Systemet skal kun tilkobles godkjent jordet strømuttak.  

 

For å forhindre at madrassen sklir og forårsaker skader på pasient, skal Clini-
Dyne madrassen kun benyttes med begge festestropper fastspent i 
sengerammen som angitt i kapittel 4.  

 

Systemet skal kun benyttes med sengegrinder i oppfelt posisjon for å 
forhindre at pasienten faller ut av sengen.  

 

Når vendesystemet er aktiver skal sengebunnen være i horisontal posisjon.  

 

Det skal benyttes minimalt med laken og inkontinensbeskyttelse for å oppnå 
maksimal trykkavlastning og ventilering mot pasientens hud.  

 

Laken/madrasstrekk skal ikke strammes hardt over madrassen da dette vil 
redusere ønsket behandlingseffekt. Benytt gjerne et løst stretch-laken.   

 

ADVARSEL 

       

Forsikre deg om at pasienten er plassert langs madrassens senterlinje. 
Feil plassering på madrassen kan medføre personskade. 
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2.0 Komponentbeskrivelse              

( A ) Festebånd ( C ) Kontrollenhet CLP7000 
( B ) Madrass CLM 1000 ( D ) Luftslanger 

                   

( A ) Nettkabel ( E ) Luftslanger 
( B ) Hovedbryter ( F ) Opphengbøyle 
( C ) Nettinntak ( G ) Bærehåndtak 
( D ) Bryter for låsing av verdier ( H ) Kontrollpanel 

 

Clini-Dyne systemet er beregnet på å forebygge og behandle trykksår, samt 
reduserer komplikasjoner ved ubevegelighet som: lungebetennelse, 
urinveisinfeksjon og andre sirkulasjonsproblemer. Madrassen erstatter en vanlig 
madrass for å oppnå automatisk vending av pasienten i kombinasjon med 
redusert vevtrykk og ventilering av huden.    

CLM-serie madrassen består av fire 
luftceller for vendefunksjon, to 
luftceller for hofteregionen og en 
skumbase. På de to øverste 
luftcellenes overside er det små hull 
som gjør at luft kan sirkulere rundt 
pasienten for å forhindre 
maceration av huden. 
Madrassbunnen er utstyrt med 
festebånd som skal spennes fast i 
sengebunnen. 

CLP7000 Kontrollenhet består av en 
luftkompressor, tilkoblingsslanger og 
styringsenhet for programvalg. På denne 
enheten kan det reguleres madrassens 
hardhet, vendeintervaller og vendevinkler på 
begge sider. Når ønskede innstillinger er 
utført kan de låses ved å aktivere bryteren 
for låsing av verdier. Låsingen opphører når 
bryteren deaktiveres eller strømtilførselen 
brytes. Kontrollenheten justerer automatisk 
madrassens kapilærtrykk slik at dette alltid 
befinner seg under 32 mm Hg. 
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3.0 Kontrollpanel                       

1 Lås – Når låsebryteren (D) aktiveres, låses alle innstillinger og knappene på 

kontrollpanelet deaktiveres. Indikatoren          på panelet lyser når 

innstillinger er låst. Indikatoren slukker når låsebryter deaktiveres eller 

strømmen brytes. 

2 Alarm –          indikatoren blinker, og et alarmsignal høres om 

madrasstrykket varierer med +/- 2,5 mm Hg i mer enn 10 minutter. Slå av 

og på systemet for å skru av alarmsignalet. 

3 Hardhet – Madrassens hardhet reguleres ved å trykke på              

knappen, hvorpå innstillingen endres trinnvis i fem ulike hardheter. 

4 Vinkel – Vendevinkelen innstilles ved å trykke på           eller           

knappen til en av fem innstillinger aktiveres og indikeres med lysdiode. 

5 Vendeintervall – Intervallet stilles inn med knappen          til ønsket 

forhåndprogrammert intervall (15, 30, 45, 60 minutter). Om funksjonen 

FAST           velges ved en vinkelinnstilling, blinker indikatorlampen i 60 

minutter for å vise at en fast vinkel er valgt. Etter 60 minutter returnerer 

madrassen til 0°, dvs. ryggleie. 
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4.0 Installasjon  

1.  Plasser CLM1000 madrassen på sengebunnen innenfor madrasstoppere med 
fotsymbolet              vendt opp i sengens fotende.  

2. Før madrassens festebånd fastgjøres skal sengens hode- og fot-del heves, og 
sidegrinder felles opp. Festebåndene skal kun fastgjøres i sengebunnens 
regulerbare deler (hode- og fot-del). Kontroller at sidegrinder fritt kan heves 
og senkes.             

3. Senk sengebunnen til horisontalposisjon og etterstramm festebånd.  

4. Heng pumpen/kontrollenheten over sengens fotgavl.  

5. Koble nettkabel til egnet stikkontaktuttak, og påse at kabelen ikke er i veien 
og ikke kan skades av sengens bevegelige deler inklusive hev/senk 
mekanisme.  

6. Koble slangepakken til madrassen som vis på figur 5A, og sikre 
forgreningsplaten med det røde festebåndet som vist på figur 5B.              

( A ) Forgreningsplate ( C ) Festebånd for plate 
( B ) CPR aktivator ( D ) Festeknapp for bånd 

   

( A ) Festebånd 
( B ) Sengerammens faste del 
( C ) Bevegelig sengebunn 
( D ) Sidegrinder 
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5.0 Bruksanvisning  

1. Skru på kontrollenheten CLP7000. Kontrollenheten starter en selvtest og ett 
kortvaring plingende lydsignal høres. Enheten begynner deretter å blåse opp 
madrassen til grunninnstillingen for hardhet. OBS! Om ett kontinuerlig eller 
gjentagende alarmlyd høres betyr dette at selvtesten avdekket feil. Ta da 
kontrollenheten ut av drift, og erstatt den med en annen.  

2. Legg på laken og eventuelt inkontinenstrekk når madrassen er blåst opp. Påse 
at laken/trekk ligger løst på.  

3. Når pasienten er plassert i ryggleie på madrassen, gjør en visuell kontroll av 
madrassens fyllingsgrad:              

4. Juster hardhet ved behov med pasienten liggende i ryggleie.   

5. Hev og sikre sidegrinder på begge sider.  

6. Still inn ønsket vendeintervall og vendevinkel. Ettersom vendevinkelen 
avhenger av pasientens vekt og kroppsfasong, bør det velges laveste 
innstilling av vendevinkel og siden gradvis justere denne til ønsket vinkel 
oppnås. Madrassen alternerer i det intervall som angis av indikatorlampe for 
vendeintervall. Om funksjonen ”HOLD” er valgt, vender ikke madrassen.   

For raskt å kunne stille inn en korrekt vinkel kan systemet overstyres manuelt: 

Aktiver funksjonen ”HOLD” og still vendevinkel  eller  i laveste 
innstilling. Madrassen begynner umiddelbart å heves på motsatt side. Om 
vinkelen ikke er tilstrekkelig, velges neste høyere nivå. Fortsett slik på begge 
sider inntil ønsket vendevinkel er fastsatt. 
Systemet kan nå aktiviseres ved å velge ønsket vendeintervall og den fastsatte 
vendevinkel etter att ”HOLD” funksjon er deaktivert. Madrassen begynner så 
vendebehandling etter angitte innstillinger.  

7. Følg opp pasient og behandling etter angitte sikkerhetsforskrifter.   
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6.0 Forflyttning av pasient inn og ut av sengen  

Når pasienten skal forflyttes ut eller inn i sengen skal vinkelinnstilling          og    

settes i posisjon                , og ”HOLD” funksjon skal aktiveres 

  
7.0 CPR (Hjerte- lungeredning)  

Før igangsetting av CPR må madrassen tømmes for luft:  

1. Løsne forgreningsplatens røde festebånd (A) fra trykknappen. Dra i 
forgreningsplatens sorte bånd (B) for å frigjøre platen fra madrassen.  

2. Utfør CPR (Hjerte- lungeredning).                                   
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8.0 Rengjøring og vedlikehold  

1. Kontrollenhet 
Kontrollenhetens utside skal rengjøres mellom hver pasientinstallasjon.  
Koble alltid kontrollenheten fra strømuttak før rengjøring. 
Vask av utsiden med ett mildt rengjøringsmiddel og fuktig klut, tørk 
deretter enheten helt tørr med en tørr klut eller papir. 
Kontrollenheten skal ikke nedsenkes i væske eller autoklaveres. 
Klut fuktet i desinfeksjonsmiddel kan benyttes for å fjerne smittefarlig søl 
på kontrollenheten.  

Madrass 
Madrassen skal rengjøres mellom hver pasientinstallasjon. 
Madrassen rengjøres normalt med ett mildt rengjøringsmiddel og fuktig 
klut eller svamp. Det skal ikke benyttes rengjøringsmiddel inneholdende 
slipemidler. Madrassen skal ikke nedsenkes i væske eller autoklaveres.  

OBS! Blod og andre kroppsvæsker må nøye tørkes av før eventuell 
desinfeksjon.  

2. Desinfeksjon 
Påfør ett desinfeksjonsmiddel som for eksempel 10 % klorinert 
blekemiddel (klorinert blekemiddel med 5,25 % natriumhypoklorid) på 
kontrollenhetens, slangenes og madrassens utvendige flater iht. 
produsentens og institusjonens rutiner.  

La utstyret tørke fullstendig, da kontakttiden er avgjørende for 
desinfeksjonsmiddelets effektivitet.  

Tørk av utstyret med en ren og tørr klut slik at overflødig 
desinfeksjonsmiddel forsvinner.  

OBS! Madrassen må være helt tørr før den lagres eller tildekkes med 
laken/trekk.  

3. Madrasstrekk 
Gjentatt desinfeksjon av madrasstrekk kan tørke ut overflaten av 
polyuretan. Madrasstrekket bør byttes når dets glans forsvinner og det 
antar en matt overflate.  

4. Antibakteriell behandling 
Madrasstrekket inneholder ett antibakterielt middel (Actifresh® ). Dette 
middelet benyttes for å forhindre angrep av bakterier og sopp på trekkets 
polyuretan overflate. Om stygge flekker, missfarginger, tørrhet, klebrighet 
eller dårlig lukt oppstår, kan det antibakterielle middelet ha blitt 
inneffektivt og trekket må da byttes.     
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9.0 Feilsøking  

INDIKASJON TILTAK 
Alarmsignal eller alarmlampe aktivert Kontroller om noen av slangene er løsnet 

eller i klem. 
Kontroller om madrassen eller slangene 
har hull eller revner. 
Bytt skadede eller defekte komponenter.  

Ingen funksjon Kontroller at kontrollenheten er slått på. 
Kontroller at nettledning er tilkoblet 
fungerende stikkontakt. 
Kontakt servicetekniker hvis 
kontrollenheten ikke fungerer.  

Madrassen er ikke blåst opp Kontroller om noen av slangene er løsnet 
eller i klem. 
Kontroller om madrassen eller slangene 
har hull eller revner. 
Bytt skadede eller defekte komponenter.  

 

10.0 Tekniske data  

Kontrollenhet:

  

Nettspenning: 230 V  

Nettfrekvens: 50 Hz  

Strømstyrke: 0,125 A  

Effekt: 20 W / 30 VA  

Omgivelsestemperatur: +16-32 °C  

Klassifisering:  Jordet utstyr klasse 1. 
Skal ikke benyttes i nærheten av 
lettanntennelige blandinger av narkosegass 
og oksygen, nitrogengass eller lystgass.   

Madrass:

  

Lengde: 203 cm  

Bredde: 89 cm  

Høyde: 20 cm  

Maks. anbefalt brukervekt: 180kg      
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11.0 Garantibetingelser og leverandøropplysninger  

Produktene levere med 2 år produktgaranti. 
Clini-Dyne er kun beregnet til det bruk som angitt i denne bruksanvisning, og 
bruk eller håndtering i strid med dette medfører bortfall av garanti- og 
produktansvar. Dette gjelder også ved forsøk på reparasjoner av ikke sertifisert 
personell.  

Leverandør og service:

  

Medema Norge AS   

Postboks 133   

N-1483 Skytta   

NORGE   

Telefon: +47 67 06 49 00  Telefaks: +47 67 06 49 90 

www.medema.no

  

firmapost@medema.no

   

Produsent:

  

Gaymar Industries Inc.   

10 Centre Drive 
Orchard Park   

NY 14127-2295   

USA   

Telefon: +1 716 662 8636  Telefaks: +1 716 662 0730 

www.gaymar.com

    

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og 
de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.             

http://www.medema.no
http://www.gaymar.com
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Notater:      
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Notater:      
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