
  Indstilling af plejefunktion
Tryk på hængelåsknappen i 3 sekunder for at 
bruge pumpens display. Tryk på plejefunktionssymbolet 
for at madrassen bliver fast og klar til pleje eller
forflytningsopgaver. 

Efter ca. 3 minutter er madrassen fyldt helt op med luft.

  Hælaflastning

De sidste 5 celler i fodenden kan aktivt frakobles enkeltvis.
Madrassen lynes op i fodenden.

For frakobling: 
Tryk på den blå fra-/tilkoblingsknap på slangen.

For tilkobling: 
Sæt den blå tilkoblling i igen - tjek, at den er helt 
frakoblet eller tilkoblet.

  
 

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274 
 

 

 
Lommeguide 
Pro-care Auto  
 
Indstilling af 
plejefunktion 

 
 

Tryk på plejefunktionssymbolet for 
at madrassen bliver fast og klar til 
pleje eller forflytningsopgaver. 
Efter ca. 3 minutter er madrassen 
fyldt helt op med luft. 
 

Hælaflastning 

 

Madrassen lynes op.  

De sidste 5 celler i fodenden kan 
aktivt frakobles enkeltvis. For 
frakobling af den enkelte celle under 
patientens hæl - tryk på den blå 
kobling.  

 

 

 

 

  
 

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274 
 

 

 
Lommeguide 
Pro-care Auto  
 
Indstilling af 
plejefunktion 

 
 

Tryk på plejefunktionssymbolet for 
at madrassen bliver fast og klar til 
pleje eller forflytningsopgaver. 
Efter ca. 3 minutter er madrassen 
fyldt helt op med luft. 
 

Hælaflastning 

 

Madrassen lynes op.  

De sidste 5 celler i fodenden kan 
aktivt frakobles enkeltvis. For 
frakobling af den enkelte celle under 
patientens hæl - tryk på den blå 
kobling.  

 

 

 

 

Lommeguide
Pro-Care Auto

ZiboCare A/S  |  (+45) 76 900 407  |  post@zibocare.dk  |  www.zibocare.dk  |  Følg os på Facebook, LinkedIn og Instagram

  
 

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274 
 

 

 
Lommeguide 
Pro-care Auto  
 
Indstilling af 
plejefunktion 

 
 

Tryk på plejefunktionssymbolet for 
at madrassen bliver fast og klar til 
pleje eller forflytningsopgaver. 
Efter ca. 3 minutter er madrassen 
fyldt helt op med luft. 
 

Hælaflastning 

 

Madrassen lynes op.  

De sidste 5 celler i fodenden kan 
aktivt frakobles enkeltvis. For 
frakobling af den enkelte celle under 
patientens hæl - tryk på den blå 
kobling.  

 

 

 

 



Komfort til den siddende patient
Brug siddefunktionen til patienter, der har behov for at 
sidde længe med et eleveret hovedgærde.

Tryk på dette ikon 
indtil dioden ud for siddefunktion-ikonet 
lyser grønt.

  Mobilisering ud af sengen / Sidde på kant-funktion

Giv patienten større støtte og mere stabilitet under 
mobilisering ud af sengen.

Flyt patienten til siddende stilling på sengekanten.

Sluk pumpen ved et tryk på
Tag luftslangen ud af pumpen.

Luften forsvinder fra det øverste luftlag i madrassen 
(ikke bunden) og giver stabil og fast bund at sidde på 
og forflytte/mobilisere fra.

Når patienten sidder stabilt, påsættes proppen 
på luftslangen 
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