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Avsedd användning och försiktighetsåtgärder

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Patienter som inte kan vända sig eller positionera sig i sidled.

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

AVSEDDA VÅRDMILJÖER
Sjukhus, långtidsvård eller äldreomsorg.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
• Kontrollera att Q2Roller uppfyller patientens behov innan den används.

• Låt alltid minst två vårdgivare arbeta med Q2Roller.

• Se till att ventilerna inte är i kontakt med patienten när patienten 
ligger på Q2Roller.

• Produkten får endast användas av utbildad personal.

• Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.

• Använd Q2Roller enligt anvisningarna.

• Endast för användning med HT-Air-knappen för justering av 
luftförsörjning. 

• Se till att patienten är centrerad på Q2Roller innan du blåser upp den. 
Indikator för referenscentrumlinje på Q2Roller.

• Vårdpersonalen måste se till att patienten hålls under uppsikt  
och stabiliseras under uppblåsning och tömning av Q2Roller,  
samt när den är uppblåst i en större vinkel än 30 grader.

• Får ej tvättas.

• Ytterligare bruksanvisningar finns i de olika produktspecifika 
användarhandböckerna.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – HOVERTECH 
INTERNATIONAL AIR SUPPLY

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

• Undvik att blockera luftintagen till  Air Supply-enheten.

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

• VARNING: Undvik elstötar. Öppna inte  Air Supply-enheten.

Identifiering av delar – Q2Roller

MittlinjeindikatorSvart uppblåsningsventil (2)

Röd tömningsventil (2)

Vändkammare

Fästförkläde

Luftfilter-
kåpa

Slang-
munstycke

Slang

Knapp för slangfrigöring

Kontrollpanel

Bärhandtag/
fästkrok

Ström-
kabel rem

Ström-
kabel

VARNING:  HT-Air är inte kompatibel med likströmsförsörjning.

VARNING: INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA.
  Endast kvalificerad servicepersonal får utföra reparationer på 

HoverTech International Air Supply. 

Identifiering av delar – Air Supply



Användarhandbok

 Q2Roller handbok, Rev. F www.HoverMatt.com  |  3

Knappsatsfunktioner för Air Supply

Över-
flyttnings-
hastighet 
hög

Justerbar/
tryckinställning

Överflyttnings-
hastighet låg

Standby (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).

Bruksanvisning
1. Se till att de röda tömningsventilerna är ordentligt förslutna innan 

uppblåsningen påbörjas.

2. Placera Q2Roller på sängmadrassen och centrera med hjälp av 
centrumlinjeindikatorn.

3. Stoppa in Q2Roller-skyddsförklädet under bäddmadrassen så att 
enheten hålls på plats under användning.

4. Ta bort skyddspapperet från de självhäftande remsorna på Q2R Pad 
och centrera den ovanpå Q2Roller (om patienten redan sitter på 
madrassen ska enheten och dynan placeras under patienten med 
hjälp av patientrullningsteknik).

5. Se till att patienten är centrerad på enheten och att alla säng-/
bårramar är uppfällda, eller följ inrättningens rutiner. 

6. Lokalisera uppblåsningsventilen på MOTSATTA sidan av vridriktningen 
och placera luftmatningsslangen över ventilen. Tryck på knappen 
ADJUSTABLE på HT-Air-knappsatsen för att starta luftflödet. Tryck vid 
behov på denna knapp upp till 3 gånger till för att öka luftflödet och 
uppblåsningshastigheten.

7. När vändningen är klar tar du bort slangen från ventilen och trycker 
på STANDBY-knappen på Air Supply-knappsatsen för att stoppa 
luftflödet. Kammaren behöver kanske inte fyllas helt för att uppnå 
önskad position.

8. Ta bort det röda locket från tömningsventilen för att snabbt tömma 
Q2Roller. Tryck på mitten av den svarta uppblåsningsventilen för att 
långsamt tömma eller justera kammaren.

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Material: Polyuretan

Konstruktion: RF-svetsad

Bredd:
Kammare: 118 cm (46,5") 
(sammanlagd kammarbredd)
Förkläde: 183 cm (72")

Längd: Kammare: 113 cm (44,5")
Förkläde: 112 cm (44")

LATEXFRI

Modellnr: HTR-200
Patientens viktgräns: 272 kg
För enpatientsbruk

Q2R® PAD

Material: Non-woven PE som andas

Konstruktion: Termisk limning

Bredd: 99 cm (39")

Längd: 99 cm (39")

Modellnr: HTR-CHX-5PACK (5 st.) 
Modellnr: HTR-CHX-CASE (50 st.)

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

RENGÖRING
Q2Roller är avsedd för enpatientsbruk. Om enheten blir smutsig ska 
den torkas av med ett bakteriedödande rengöringsmedel (fenoliskt 
desinfektionsmedel, kvartär lösning eller annat desinficeringsmedel på 
mellannivå enligt inrättningens rutiner) för desinficering. För bästa resultat, 
följ tillverkarens rekommenderade användningstid och instruktioner. 
Applicera bakteriedödande rengöringsmedel direkt på svåråtkomliga 
ställen. Låt lufttorka. Får ej tvättas.

INFEKTIONSKONTROLL
Q2R Pad rekommenderas för att täcka över Q2Roller så att enheten inte 
blir smutsig (finns även att köpa separat). Andra material, som dynor eller 
sängkläder, kan också placeras ovanpå Q2Roller för att hålla den ren.

Om Q2Roller används på en isolerad patient ska sjukhuset använda samma 
protokoll/procedurer som används för sängmadrassen och/eller för 
sängkläderna i patientrummet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV  
AIR SUPPLY-ENHETEN
Se handboken till Air Supply-enheten för referens. 
Obs! KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIONELLA 
RIKTLINJER FÖRE KASSERING.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Före användning ska Q2Roller inspekteras visuellt för att säkerställa att det 
inte finns några synliga skador som kan göra Q2Roller obrukbar.

Q2Roller bör inspekteras regelbundet för att säkerställa följande:

• Alla uppblåsningsventiler är självtätande utan tecken på läckage

• Q2Roller har inga punkteringar eller revor

Om en skada upptäcks som gör att Q2Roller inte fungerar som den ska,  
ska Q2Roller kasseras.
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 EN PATIENT – FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING 

 

  UNIK ENHETSIDENTIFIKATION 

 

 FÖRVARAS TORRT 

 

 TEMPERATURGRÄNS 

 

 TILLVERKARE 
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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 


