
Noodprotocol stroomuitval pomp - NSPQC010122

Wanneer de netspanning wegvalt en er geen spanning meer staat op de pomp zijn er 5 mogelijkheden.  

      AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.             AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu. 

      AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen.                                   AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

      AD-matras is niet op druk te houden.                    

        
 
       AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.  
 
       Door de 2 pompslangen uit het systeem te halen en met elkaar te verbinden blijft de druk in het anti-decubitus matras voor een  
       bepaalde periode behouden!  Zie onderstaande afbeeldingen voor verdere instructies.

 
       AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen of dicht te draaien. 

NOODPROTOCOL STROOMUITVAL
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Soort systeem Hoelang blijft matras op druk? Instellingen bij reset?

Duocare 1 - 2 uur Niet gewist!

Entrix 1 - 2 uur Niet gewist!

Q Vive Aqua (Plus) 1 - 2 uur Niet gewist!

Q Vive Mint 1 - 2 uur Niet gewist!

Q Vive Lime (Plus)  1 - 2 uur Niet gewist!

Revo 1 - 2 uur Niet gewist!
 

Soort systeem Hoelang blijft matras op druk? Instellingen bij reset?

Diamond Altijd Wel gewist!

Quattro (Plus) Altijd Wel gewist!
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Systeem wordt automatisch gereset  
naar vorige gebruikersinstellingen.

Neem contact op met onze klantenservice
via 013 522 06 06 om direct de juiste  
instellingen af te stemmen.

Noodprotocool digitaal bekijken kan via
qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval

Uw systeem niet kunnen terugvinden in  
het overzicht? Neem contact met ons op
en wij helpen u graag verder.
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       AD-matras is niet op druk te houden. Neem contact op met Q Care. 

Soort systeem Hoelang blijft matras op druk? Instellingen bij reset?

Primo Niet Wel gewist!

Q Vive Fuchsia Niet Niet gewist!

Ruby Niet Niet gewist!

Xilos Niet Wel gewist!
 

       AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu. 

Soort systeem Hoelang blijft matras op druk? Instellingen bij reset?

Aeros 2 uur Niet gewist!

Q Vive Blue Ocean (Plus) 2 uur Niet gewist!

Q Vive Maroon 1 uur Niet gewist!
 

       AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

Soort systeem Hoelang blijft matras op druk? Instellingen bij reset?

Curocell Cirrus Altijd Niet gewist!

Q Vive Amber Altijd Niet gewist!

Q Vive Terra Altijd Niet gewist!

 

   Bij spoed & calamiteiten  
      buiten kantooruren! 
 Voor spoedgevallen buiten kantooruren  

zijn we 24-uur per dag, 7 dagen per week 

   bereikbaar op          013 522 06 06
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Systeem wordt automatisch gereset  
naar vorige gebruikersinstellingen.

Neem contact op met onze klantenservice
via 013 522 06 06 om direct de juiste  
instellingen af te stemmen.

Noodprotocool digitaal bekijken kan via
qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval

Uw systeem niet kunnen terugvinden in  
het overzicht? Neem contact met ons op
en wij helpen u graag verder.


