
Manual utilizare pentru Saltea antiescara TTATUB

Salteaua  antiescare  TTATUB  este  compusa  din  salteaua  cu  celule 
pneumatice  cilindrice,  interconectate  si  o  pompa  de  presiune  alternanta 
dotata cu microprocesor pentru coordonarea inteligenta a diverselor moduri 
de functionare.
Se  extrage  salteaua  din  geanta  pentru  transport  si  se  intinde  pe  pat.  Pe 
partea  superioara  a  husei  este  inscriptionat  capul  si  respectiv  picioarele 
pacientului  pentru  a  indica  pozitia  acestuia  pe  saltea,  respectiv  modul  de 
pozitionare al saltelei pe pat.

Husa  are  doua  componente,  partea  inferioara, 
realizata din PVC gros, rezistent, antiderapant, dotat 
cu 4 bretele elastice care permit o fixare suplimentara 
de pat.
Verificati daca supapele de evacuare rapida a aerului 
sunt blocate. In mod normal sunt deschise pentru a 
permite depozitarea saltelei  antiescare in geanta de 
transport.  Ele  trebuie  inchise  cu  atentie  pentru  a 
elimina scaparile de aer ulterioare.

In imagine cele doua supape pentru 
evacuare aerului, orificiile de pe tuburile de

alimentare cu aer se obtureaza cu dopurile prinse pe banda rosie.
Conectati cupla de alimentare cu aer a saltelei la pompa de presiune 
alternanta.

Apasati pe cele
doua  brate  de 
cuplare,  impingeti 
cupla  tata  in  cupla 
pompei de presiune, 
eliberati  bratele  de 
blocare
Daca  este  posibil 
prindeti  pompa  de 
presiune pe tablia
patului de la

picioarele pacientului
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Pompa fixata pe tablia patului cu ajutorul 
celor doua carlige de pe corpul pompei

Introduceti stecherul de alimentare cu 
energie electrica al pompei in priza.

Panoul de comanda al pompei de presiune

1. Display, indica pentru 3 secunde greutatea setata a utilizatorului, dupa 
care afisaza presiunea din saltea

2. Butonul Power – este butonul Pornit/Oprit pentru functionare a pompei
3. Hard, butonul prin care este introdusa greutatea utilizatorului in sens 

crescator.  Daca  butonul  este  presat  un  timp  mai  lung  greutatea 
introdusa creste rapid.

4. Soft, butonul prin care este introdusa greutatea utilizatorului in sens 
descrescator.

5. Static,  actionarea  tastei  stabileste  o  presiune  constanta  in  toata 
salteaua,  ciclul  umflat/dezumflat  este  suspendat,  ledul  din  partea 
dreapta a tastei va lumina

6. Seat inflating, se actioneaza aceasta tasta daca salteaua este utilizata 
pe un pat medical cand se ridica sprijinul de spate al acestuia. Ciclul 
umflat/drzumflat  este  suspendat  pentru  30  de  minute,  presiunea  in 
saltea este mentinuta constanta in aceasta perioada.

7. Lock/Unlock, tasta de Blocare/Deblocare. Dupa ce salteaua antiescare 
intra in regimul normal de functionare tastele sunt blocate pentru ca sa 
nu se dea o comanda intempestiva.  Pentru  deblocare se tine tasta 
apasata timp de 3 secunde, tastele panoului de comanda vor putea fi 
actionate.
Flash Malfunction, cand apare o avarie, presiunea din saltea scade sub 
8  mmHG,  ledul  va  lumina  intermitent,  va  porni  si  alarma  acustica. 
Pentru anularea alarmei apasati tasta pentru 3 secunde.

Functionarea saltelei antiescare si a pompei de presiune.
Presiunea din saltea este urmarita continuu prin semnalul trimis de senzorul  
de presiune catre microprocesorul pompei.
Salteaua este pozitionata corect  pe pat,  supapele de evacuare rapida aer 
sunt blocate, cupla de alimentare cu aer este cuplata la pompa, pompa este 
cuplata la priza de energie electrica.
Se  apasa  tasta  ´2´  Pornit/Oprit.  Procesul  de  umflare  dureaza  15-20  de 
minute. Pana se depaseste presiunea de 8 mmHg ledul nr. ´7´ va ilumina



intermitent. Display-ul ´1´ va indica presiunea din interiorul saltelei antiescare. 
Ledul aferent tastei ´5´ va ilumina continuu. Presiunea va creste in jurul valorii 
de 35-40 mmHg, pompa de presiune alternanata isi intrerupe functionarea.
Pentru a evita comenzi date intempestiv panoul de comanda al pompei este 
blocat, pentru orice actiune asupra unei taste de pe panou trebuie apasata 
intai timp de 3 secunde tasta ´7´ Lock/Unlock, se aude un beep sonor si ledul 
nu mai lumineaza. Dupa deblocarea panoului  de comanda apsati  tasta ´5´ 
pentru a parasi  modul  static si  a intra in regimul  de lucru alternant.  Ledul  
aferent tastei ´5´ nu va mai lumina.
Utilizarea saltelei antiescare
Asezati  peste  saltea  un  cearceaf  de  bumbac,  intins,  fara  cute,  asezati 
pacientul pe saltea.
Ciclul  de  umflare/dezumflare  a  diverselor  celule  cilindrice  din  componenta 
saltelei  este de 14 minute,  suficient pentru eliminarea efectelor compresiei 
vasculare  prelungite  care  duc  la  aparitia  escarelor.  Salteaua  antiescare 
elimina in mare masura necesitatea schimbarii pozitiei pacientulului.
Presiunea  aerului  din  salteaua  antiescare  este  urmaritra  si  reglata  prin 
intermediul unui senzor de presiune si a microprocesorului. Corespondenta 
intre greutatea utilizatorului si presiunea din saltea este:
Greutate pacient Presiune in saltea

Kg mmHg
20 12
60 30
100 46
120 50
140 54
160 62

Presiunea  in  saltea  este  reglata  functie  de  greutatea  pacientului;  aceasta 
presiune  poate  fi  modificata  manual  astfel  incat  pacientul  sa  se  simta 
confortabil. Cu tasata ´3´ Hard poate fi crescuta aceasta presiune, cu tasta ´4´ 
Soft  poate  fi  scazuta  aceasta  presiune.  Cand se  apasa  una  din  taste  pe 
display  este  afisata  greutatea  corespunzatoare  presiunii,  crescand  sau 
scazand aceasta greutatea creste sau scade presiunea in saltea.
Daca salteaua este utilizate pe un pat medical, cand se ridica partea de sprijin 
spate al  patului  se va apasa tasta ´6´ Seat inflating, toate camerele vor fi  
umflate la o presiune fixa, displayul va indica litera ´L´, dupa 30 de minute 
salteaua va reveni automat la regimul de alternare a presiunii.
Daca doriti sa suspendati pentru o perioada de timp functionarea alternanata 
apasati tasta’5’ Static, presiunea in celulele saltelei va ramane constanta. Prin 
apasarea tastei ‘5’ Static salteaua va reveni la regimul alternant.
Masuri de siguranta
Acest  dispozitiv  medical  este  alimentat  cu  energie  electrica.  Nu  efectuati 
operatii  de  curatare,  dezinfectare,  deplasare  in  alt  loc  fara  sa  deconectati  
echipamentul  din  priza  de  alimentare  cu  energie  electrica.  Nu  expuneti 
dispozitivul  medical  in zone cu umiditate ridicata,  in piscine,  in camera de 
baie.
Nu folositi materiale corozive, abrazive, diluanti pentru curatare.
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Intretinere
Nu necesita intretinere din partea utilizatorului
Curatare
Deconectati pompa de la sursa de energie electrica
Utilizati o carpa moale si un detergent neutru; puteti sa utilizati solutie de 
sapun lichid. Clatiti cu apa curata si uscati inainte de utilizare.
Partea superioara a husei se poate detasa prin deschiderea fermoarului, se 
spala la 400C, fara stoarcere; se usuca si se ataseaza la saltea.
Caracteristici saltea
Compusa din celule pneumatice cilindrice
Rezista la o greutate maxima a utilizatorului de 180 kg Dimensiuni: 
lungime 200 cm, latime 86 cm, inaltime 11 cm umflata
Caracteristici pompa de presiune alternanta 14 minute
Alimentare cu energie electrica 220V/50Hz
Debit de aer 7-8 litru/minut
Presiunea reglabila 12mmHg – 62 mmHg
Ciclu umflare/dezumflare – 14 minute
Autocontrol al presiunii in saltea
Alarma optica si acustica la pierderea presiunii sau alimentarii cu energie 
electrica
Poate lucra in regim static
Regim de utilizare pe pat medical cu inclinarea spatarului
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