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Avsedd användning och försiktighetsåtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING
AirWedge® Adjustable Positioning Device används för att pneumatiskt lyfta 
och positionera huvud och bröst på en patient som ligger i ryggläge utan 
manuella lyft. Den kan även användas för att höja upp ben, fötter osv.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Patienter som inte kan positionera sig själva inför ingrepp eller allmän 
patientvård

KONTRAINDIKATIONER
Patienter med thoraxfrakturer, cervikala frakturer eller lumbalfrakturer som 
bedöms vara instabila.

AVSEDDA VÅRDMILJÖER
Sjukhus, långtidsvård eller äldreomsorg

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – AIRWEDGE
• Kontrollera att AirWedge uppfyller patientens behov före användning.

• En klinisk bedömning ska utföras av kvalificerad medicinsk personal 
innan patienten positioneras med hjälp av AirWedge.

• Se till att patienten är centrerad på luftkudden innan du blåser upp den.

• Vårdpersonal måste se till att patienten vårdas och stabiliseras medan 
han/hon ligger på AirWedge.

• Minst två vårdgivare ska alltid arbeta med AirWedge.

• Produkten får endast användas av utbildad personal.

• Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER  
– HOVERTECH INTERNATIONAL AIR SUPPLY

• Får inte användas i närheten av lättantändliga anestetika eller  
i tryckkammare eller syrgastält.

• Dra strömkabeln på ett sådant sätt att den inte löper risk att skadas.

• Undvik att blockera luftintagen i Air Supply.

• Använd endast produkten för det ändamål som beskrivs i denna 
handbok.

• VARNING: Undvik elstötar. Öppna inte HoverTech International  
Air Supply.

• VARNING: Se de produktspecifika användarhandböckerna för 
användningsanvisningar.

Symbolreferens

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS
STÄMMELSE MED DIREKTIVET OM 
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Dessa produkter uppfyller de standarder som gäller 
för klass 1-produkter i förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter.
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HT-Air®-knappsatsfunktioner

Över-
flyttnings-
hastighet 
hög

Justerbar 
inställning/

tryck inställning

Överflyttnings-
hastighet lågStandby (gul lampa)

StrömindikatorJusterbar hastighets-
indikator (grön 

blinkande lampa) Gröna lampor

Knappen ADJUSTABLE har fyra olika inställningar.  
Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och uppblåsnings-
hastigheten. Den gröna blinkande lampan indikerar 
uppblåsningshastigheten genom antalet blinkningar  
(dvs. två blinkningar motsvarar uppblåsningshastighet 2).

STANDBY: Används för att stoppa uppblåsning/luftflöde  
(gul lampa indikerar STANDBY-läge).

Identifiering av delar – AirWedge® Adjustable Positioning Device

Luftfilter-
kåpa

Slang-
munstycke

Slang

Knapp för slangfrigöring

Kontrollpanel

Bärhandtag/
fästkrokStröm-

kabel rem

Strömkabel (USA/
Storbritannien/
Europa)

VARNING:  HT-Air kan inte användas med likströmsförsörjning.  

Identifiering av delar – HT-Air® Air Supply

Skenremmar (4)

Uppblåsnings-/
tömningsventil 

(2)

Huvudkammare

Bröstkammare

Fästklaff
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Bruksanvisning
1. Centrera AirWedge på ytan där den ska användas och säkra med 

skenremmarna. 

2. Vid höjning av huvud och bröst ska patienten centreras på AirWedge, 
med patientens huvud nära kuddens överkant. (AirWedge kan 
även användas för att höja upp ben, fötter osv. För dessa och andra 
användningstillämpningar, placera AirWedge på lämpligt sätt och följ 
uppblåsningsproceduren.)

3. Starta uppblåsningen genom att hålla Air Supply-slangen HT-Air 
mot huvuduppblåsningsventilen. Tryck på knappen ADJUSTABLE 
på HT-Air-knappsatsen för att initiera luftflödet och välja lämplig 
hastighet. Blås upp huvudkudden delvis. Flytta slangen till 
bröstuppblåsningsventilen och blås upp till önskad höjd.  
Avsluta sedan uppblåsningen av huvudkudden efter behov.

4. Du kan minska fastheten genom att trycka på membranet i varje 
uppblåsningsventil och långsamt tömma kammaren. 

5. När proceduren är klar tömmer du AirWedge genom att trycka på 
membranet i varje uppblåsningsventil tills båda kamrarna är helt 
tömda på luft. 

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

AIRWEDGE ADJUSTABLE POSITIONING DEVICE

Material: Dubbelbelagd polyuretan-nylonväv

Konstruktion: RF-svetsad

Bredd: 56 cm (22") (ej uppblåst)

Längd: 76 cm (30") (uppblåst)

Modellnr: HTPP-200
Viktgräns: 363 kg

TILLBEHÖR SOM KRÄVS:
Modellnr: HTAIR2300 (europeisk version) – 230 V ~, 50 Hz, 6 A

LATEXFRI
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Rengöring och förebyggande underhåll
Tvätta inte AirWedge.

Mellan patientanvändningarna ska AirWedge torkas av med en 
rengöringslösning som används av sjukhuset för desinficering av medicinsk 
utrustning. En 10:1 blekmedelslösning (10 delar vatten:1 del blekmedel) 
eller desinficerande våtservetter kan också användas. Det är viktigt att 
följa rengöringsmedelstillverkarens instruktioner, inklusive anvisningar om 
användningstid och spädning. 

OBS! Rengöring med blekmedel kan missfärga tyget.

INFEKTIONSKONTROLL
Oavsett vad patienten ligger på för att hålla ytan ren kan detta föremål 
placeras ovanpå AirWedge för att hålla enheten ren. Om så önskas kan ett 
engångslakan användas för att täcka över AirWedge (finns att köpa separat).

Om AirWedge används på en isolerad patient ska sjukhuset använda 
samma protokoll/rutiner som används för sängmadrassen och/eller för 
sängkläderna i det aktuella patientrummet.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Före användning ska en visuell inspektion utföras på AirWedge för att 
säkerställa att det inte finns några synliga skador som kan göra AirWedge 
obrukbar.

AirWedge ska inspekteras regelbundet för att säkerställa följande:

• Alla uppblåsnings-/tömningsventiler är självtätande utan tecken  
på läckage.

• Alla skenremmar är fästa vid AirWedge.

• Alla tryckknappar är intakta och fungerar.

• Det finns inga punkteringar eller revor i AirWedge.

Om du upptäcker skador som skulle göra att AirWedge inte fungerar som 
avsett ska AirWedge tas ur bruk och returneras till HoverTech International 
för reparation.

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs
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HoverTech International 
4482 Innovation Way  
Allentown, PA 18109, USA 
www.HoverMatt.com 
Info@hovermatt.com 
 
Dessa produkter uppfyller de 
standarder som gäller för klass 1-
produkter i förordning (EU) 2017/745 
om medicintekniska produkter. 
 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 
13, 3951DB MAARN, 
NEDERLÄNDERNA.  
www.cepartner4u.com 

Vid oönskad incident i samband 
med enheten ska incidenterna 
rapporteras till vår auktoriserade 
representant, CEPartner4u. 
CEPartner4u vidarebefordrar 
informationen till tillverkaren. 

 

För returer och reparationer, kontakta din 
lokala återförsäljare/distributör: 

Hitta kontaktuppgifter för Europa: 
www.etac.com 

EU-importör: 
Etac AB 
Färögatan 33 
164 51 Kista www.etac.com 


