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 موارد احتیاطی مهم

 قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه کنید

 هشدارها: تذکرات و  شرح موارد احتیاطی،

 دستگاهنشان دهنده راهنمایی استفاده از  -نکته

یتا نگهتدار  از دستتگاه اترا  گیتو یر  از  ستی    و روش صحیح استفاده از دستتگاه -احتیاط

 تخری  تجهیزات پزشکی یا اموال دیگر

اه منظور گیو یر  از  سی  ها  شخصی توگه اه این راهنمایی و تمرین روش صحیح  -هشدار

 استفاده از دستگاه الزامی می ااشد.

 ارا  کاهش خطر ارق  رفتگی –هشدار -

 شود  نرا االفاصیه از ارق اکشید.هنگامی از دستگاه استفاده نمی -1

 گداساز  نکنید.پمپ را   رفتگیارا  گیو یر  از ارق -2

 وگود دارد، قرار ندهید. یا افتادن در سینک یا وان دستگاه در گایی که امکان سقوط -3

)در هنگام دن در  ب یا سقوط در  ن وگود دارد قرار ندهید. دستگاه را در گایی که امکان افتا -4

 حمام کردن استفاده نشود.(

 اه دستگاه دست نزده و االفاصیه دستگاه را از ارق اکشید.دستگاه درون  ب افتاد  ا ر -5
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 افراد اه صدمه یا سوز   رفتگی، تش سوختگی،ارق احتمال کاهش ارا  -هشدار

ارق را از پریز  کاالرا خاموش نکرده و  متصل شده اه تشک از دستگاه پمپ در هنگام استفاده  -1

 نکشید.

 کنید رسید ی اه دستگاه الزامیست.هنگامی که از دستگاه استفاده می  -2

 یرد نظارت کامل ار دستگاه هنگامی که  ن ارا  افراد معیول، کودکان مورد استفاده قرا می -3

 الزامیست.

هایی که در هنگام استفاده از دستگاه فقط اه توضیحات دفترچه راهنما عمل نمایید. از نوصیه -4

 توسط سازنده عرضه نشده استفاده نکنید.

ا ر دستگاه اه درستی کار  دستگاه را هنگامی کاال ارق  ن معیوب شده استفاده نکنید.هر ز -5

در صورت مشاهده  ااشد. نفوذ کرده ن خراب شده یا  ب در داخل ، دیدهنکرد ممکن است ضراه 

 اه مرکز خدمات ار ردانید. ،  ن رااهگدستخراای 

 دور نگه دارید.  رماق را از کاال ار -6

یا گایی که نرم  مثل تخت و یا مبل  سطحیو یا در  هر ز دریچه هوا دستگاه را مسدود نکنید -7

 دارید.د مشااه نگهراز کرک، مو  و مواممکن است دریچه استه شود،قرار ندهید. دریچه هوا را دور 

 .هر ز شیئ ا  را درون شینگ یا دریچه نیندازید و وارد نکنید -8

 .راهنما  اتصال اه زمین را نگاه کنیدمناس  متصل نمایید.  زمین دستگاه اه خروگی -9

 ار دچار گراحت نشود.مای سر کاال ارق را زیر تخت ایمار رد کنید  تا -11

در نزدیکی محیط ایمار نباید دستگاه قو  تولید ارا  گیو یر  تداخل الکترومغناطیسی،  -11

 وگود داشته ااشد. RFامواج الکترومغنالطیس یا 

اطفاً در تماس مستقیم اا  ن ایش از یک دقیقه کند می تولیدگزیی  حرارتپمپ در عین کار  -12

 نباشید.

 تواند در خانه مورد استفاده قرار  یرد.( نمیسه تایی گاه اا سیم ادنه )پینتدس -13
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ه  خر مراگعه حمطااق اا تنظیمات دستگاه ) ارا  اطالعات ایشتر اه صف  EMCمشخصات  -14

اثر  مناس  ااعث پریز ارق خروگی ارتباط ااپینی(  3نوع  کنید.( ارا  کاال ارق اا پین زمین ) از 

 شود.می EMCاهتر 

 نمادها توضیحات

 I روشندستگاه 

 O دستگاه خاموش

 توگه
 

 Double Isulationیا  Class IIنماد 
 

حفاظت دستگاه در اراار شوک الکتریکی ارا  دهنده درگه که نشان BFنماد 

  ااشد.می BFوسایل از نوع 

  ن اخوانید.قبل از استفاده از    دستگاهاحتیاط، دفترچه راهنما
 

 شود.دور از شعیه  تش قرار  رفته 
 

 IP21 طبقه اند  حفاظت از  رد و خاک و  ب

 مشخصات فیوز

 
 دفع تجهیزات ارقی و الکترونیکی:

  این محصول ااید اه مرکز گمع  ور  مناس  گهت اازیافت تحویل داده شود.

 تاریخ تولید محصول
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 فهرست:

 6 مقدمه -1

 6 موارد مورد استفاده -2

 7 معرفی محصول -3

 8 شرح محصول -4

 9 راهنما  نص  دستگاه -5

 12 مشخصات پنل دستگاه -6

 13 راهنما  راه انداز 

 15  الرم ها  دیدار  و شنیدار 

 17 تمیز کردن و ضد عفونی کردن -7

 17 ضد عفونی کردن کاور تشک

 17 شستشو

 18 خشک کردن

 19 گمع  ور  و انبار کردن -8

 19 نگهدار  -9

 19 نگهدار  عمومی

 19 کالیبراسیونسرویس دوره ا  و 

 19 تعویض فیوز

 19 تعویض فییتر هوا

 19 امحا تشک مواج -11

 21 عی  یاای -11

 21 مشخصات فنی -12
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 مقدمه -1

 

 مدل FTFاین دفترچه راهنما ارا  نص  اولیه و همچنین نگهدار  روزانه از تشک مواج 

 یرد. ااید مورد استفاده قرار ساخت شرکت فنون ط  فرتاک  S9 پمپ HSDو  MSDها  

 لطفًا دفترچه راهنما ارا  رگوع در گایی مناس  قرار دهید.

 

 موارد مورد استفاده -2

، ایمار توان حرکت ندارد کهها  استر  در هنگامیاین محصول ارا  کمک و کاهش زخم

 شود از گمیه: یرد. همچنین  در موارد دیگر  نیز استفاده میمورد استفاده قرار می

  ارند.مدت ارا  کسانی که از زخم استر رنج میمصرف خانگی و طوالنی 

 شود.درد که توسط پزشک تجویز می دارا  اهبو 

حس توگه:  این تجهیزات ارا  استفاده در حضور مواد قاال اشتعال مثل مخیوط ای

 د نیتروژن مناس  نیست.یکننده اا هوا و اکسیژن ویا اکس
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 معرفی محصول -3

ط  فرتاک همراه اا مشخصات تشک و پمپ در  انواع مدل تشک ها  مواج شرکت فنون

 گدول زیر  مده است.

HD-Dual HD HSD MD-Dual MD MSD LSD مدل 

D18 D9 S9 D18 D9 S9 S7 مدل پمپ 

       5 
Low Risk  ارتفاع

 تشک

 )اینچ(
       

5 
Medium Risk 

       
8 

High Risk 

       
نیمه 

 دیجیتال
نحوه 

 عملکرد

 دیجیتال        پمپ

PU PU PU PU PU PU Nylon-PVC جنس سلول 

 تعداد سلول 18 14 14 14 11 11 11

 وزن تشک 5 5 5 5 6 6 6

 پمپ 6.1 3.6 3.6 5.1 3.6 3.6 5.1 )کیلوگرم(

        سیستمiLAL 

لیتر 18 لیتر 1  لیتر 1  لیتر 18  لیتر 1  لیتر 1  لیتر 6   میزان هوای خروجی 

       
 سیستم

Auto-Detection 
10~30  

min 
10~30  

min 
10/15/20 

min 
10~30  

min 
10~30  

min 
10/15/20 

min 
10/15/20 

min 
Cycle Time 

       
 سیستم 

Auto-Firm 

        مدPulsate 
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 محصول شرح -5

ارا  گیو یر  و درمان  Alternatingدارا  سیستم  S9مدل دستگاه تشک مواج پمپ 

د سطحی توان می S9مدل،  همین روش شناخته شده ااشد. اا استفاده از زخم استر می

 راحت و  رام را ارا  درمان پوست وافزایش اهبود  ایمار فراهم  ورد.

خراای دستگاه   الرم دیدار  و شنیدار  فشار کم، قطعی ارق و  الرم شامل S9مدل  پمپ

 کته دو الیه تشتکیل شتده استت اا طراحی منحصر افرد سیول 19از HSD مدل  ااشد. می

ختالی از  طور متناوب و پیوسته پتر و  اه ها  ااالیی الیهوهوا  از پر  هموارهزیرین ها  الیه

سیول تشکیل شده است که اه  طور متناوب و پیوسته پر و   16از  MSDمدل د.نشوهوا می

 شوند.خالی از هوا می

نفتوذ ناپتذیر  استرچ گنساز  تشک رویه ااشد و می ضخیم فشرده از ناییونها سیولگنس 

 است.تشکیل شده  PUاخار

ها را هوا  دورن تشک اه سرعتتوانید شما می CPRاا استفاده از  در صورت ایست قیبی،

 خالی کنید.
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 راهنمای نصب دستگاه -5

 

دستگاه در هنگام حمل و نقل اند  خارج نمایید تا مطمئن شوید دستگاه را از استه -1

 در صورت هر ونه  سی  اا نمایند ی دستگاه تماس حاصل فرمایید.  سیبی ندیده ااشد.

قرار دهید. لطفًا اا توگه اه شکل قسمت ااالیی و پایینی تشک را لطفاً تشک را رویتخت  -2

 رو  تخت قرار دهید.  

 

 

 
 

 

 
 

تشک را در چارچوب تخت محکم  -3

 کنید.

 

 

 

 

 سر ایمار
 تشک

شماره سریال 

 دستگاه

 CPR )درون کاور(

 پمپ

Hose Connector 

تشککانکتور   

تسمه 

یپالستیک  

 نوار
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پمپ تشک را رو  لبه تخت نص   -4

کرده، قالب موگود رو  پمپ اه طور 

رو  لبه تخت محکم  را اتومات پمپ

 دارد.مینگه 

 ن را اه را ارداشته و کانکتور تشککاور   -5

 پمپ متصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 کانکتور را اه صورت زیر متصل کنید. -6

 

 

 ارق را اه پریز ارق متصل نمایید. کاال -7

: اطمینان حاصل کنید که پمپ توجه

 ارا  ولتاژ ارق محیی مناس  ااشد.

: پمپ را فقط اه تشکی که هشدار

شود متصل توسط شرکت پیشنهاد می

 نمایید.
 

در حالت  CPRاطمینان حاصل نمایید  -8

کیید پاور  سپساسته قرار داشته ااشد 

در مواقع اضطرار  ارا   CPRرا ازنید. 

خالی کردن سریع هوا  درون تشک و 

 استه اند  تشک کارارد دارد.

 

5 

 CPRشاخص وضعیت 
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 گهت گدا کردن پمپ از تشک چنانچه -9

قرار کاور رااط کانکتور تشک را رو   ن 

ساعت فشار هوا داخل  24تا دهید 

 تشک ااقی خواهد ماند.
 

زمانی که دیگر احتیاج اه استفاده از پمپ نباشد ااتدا کیید پاور کنار دستگاه را زده و  -11

پس از خاموش شدن دستگاه، کاال  ن را اا احتیاط از پریز گدا کرده و کاال را اه دور 

 دستگاه اپیچید.

در هنگام گدا کردن کاال از پریز حتما از قسمت دو شاخه گدا شود و کششی  توجه:

 در کاال ایجاد نشود.
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 مشخصات پنل دستگاه: -4
  

 

 

 

 

 

 

 

گهت قطع  الرم ها  فشار پایین، قطعی گریان ارق و  سرویس  Mute) کیید  سکوت ) -1

 )خراای پمپ(.

 مدها  کار  دستگاه:       -2

  مدAlternative اا فعال کردن این مد، تشک طی سیکل زمانی تعیین شده پر و :

 (21،  15،  11قاال تنظیم ار رو  زمان ها    ردد.خالی می

   مدStatic از این مد ارا  پوزیشن دادن اه تخت ایمار مواقع فیزیوتراپی، غذا :

 شود.دادن، نشستن و.... استفاده می

 نمایشگر وضعیت فشار نرمال و پاور دستگاه. -3

 Muteو  Modeنمایشگر قفل صفحه کیید دستگاه: ارا  ااز کردن قفل، ااید دکمه ها   -4

ثانیه دکمه ا  در صفحه فشار داده نشود  31ثانیه  فشار داده شود. ا ر تا  5اه مدت 

 صفحه اه صورت اتوماتیک قفل می شود.

  Firmولوم تنظیم فشار هوا  خروگی پمپ: گهت افزایش فشار خروگی ولوم را اه سمت  -5

 فشار دهید.

 
 

2 

5 
1 

3 

4 
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 راهنمای راه اندازی:

را که در  اطمینان یااید سپس کیید  CPRپس از اتصال تشک اه پمپ، از استه اودن  -1

 دستگاه روشن شود .صفحه پنل همراه ااقسمت کنار  پمپ قرار دارد، فشار دهید تا 

ثانیه روشن می شود و سپس نشانگر حالت  ماده اه کار روشن می  2صدا  ایپ اه مدت 

کند، زمانی که فشار تشک اه مقدار نرمال ارسد چراغ وضعیت پمپ شروع اه کار می.  ردد

Normal Pressure .اه رنگ سبز در می  ید 

را انتخاب  ، مد کار  مورد نظر  modeپس از رسیدن اه فشار نرمال، اا زدن دکمه  -2

 نمایید.

 فشار را تنظیم نمایید. Comfort Controlبا چرخاندن ولوم  Alternativeدر حالت  -3
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 گدول زیر راهنما  تنظیم فشار خروگی پمپ ار اساس وزن ایمار می ااشد. 
 

S9 series pump & 8”mattress (iLAL) 

Comfort Control 
Patient Weight (KG) 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

1 < 40        
 

    

2   20~60      
 

    

3     40~80    
 

    

4       60~100  
 

    

5         80~120     

6           100~140    

7             120~160   

8             
 

140~180 
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 آالرم های دیداری و شنیداری:

وقتی اتصال کوتاه ایجاد شده و یا کاال اترق از ( : Power Failureآالرم قطعی برق ) -1

 Power“چراغ نمایتانگر الرم پریز گدا شود ادون اینکه دستتگاه ختاموش شتده ااشتد،

Failure” .مطمتئن شتوید کته  روشن می شود و همزمان صدا  ایپ شنیده متی شتود

 کاال ارق اه درستی متصل است.

 الرم مورد استفاده قرار نگیرد، احتماال ارا   روز 3: وقتی که پمپ ایشتر از نکته

Power Failure 31 احتیاج است که پمپ کار کند. دقیقه 

وقتی فشار در قسمتی از  Alternateدر مد ( : Low Pressureآالرم فشار پایین ) -6

همراه اا صدا  ایپ  Low Pressureتشک اه صورت غیر عاد  تغییر کند،  الرم 

ثانیه یک  4نمایان می شود. این  الرم اه صورت دیدار  و شنیدار  اه صورت مداوم هر 

فشار داده شود. تا زمانی که مشکل ارطرف  Muteاار نمایان می شود تا زمانی که دکمه 

 نشود این  الرم ادامه دارد.

 Staticرو  مد  وقتی که تشک(: Static Overtimeآالرم اتمام پر شدن تشک )  -3

زده شود اه حالت  Modeدر این حالت ا ر دکمه دقیقه کار کند،  21ارا  ایشتر از 

Alternate  می رود. همچنین می توان اا زدن دکمهMute  دقیقه  21اه مدت الرم را

 11خاموش کرد. ا ر هیچ کدام از این اقدامات انجام نشود، تشک در حالت عاد  پس از 

 می رود. Alternate وماتیک اه حالتدقیقه اه صورت ات

وقتی که ارق ارا  مدت (: Power Failure Overtimeآالرم قطعی برق ممتد ) -5

اه همراه صدا   Power Failure الرم  دقیقه قطع  ردد، چراغ نمایشگر  21ایشتر از 

فشار داده  Muteثانیه یک اار تکرار می شود. ا ر دکمه  15ایپ روشن می شود و  هر 

 شود  الرم قطع شده و می توان ایمار را مورد معاینه زخم استر قرار داد.

شود  الرم در عمیکرد دچار اختالل  پمپزمانی که  (:Serviceآالرم سرویس ) -5

ایراد  در صورت مواگه اا این مشکلاه همراه صدا  ایپ نمایان می شود. سرویس 

 ت نمایند ی ارسانید.عمیکرد دستگاه را االفاصیه اه اطالع شرک
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 تمیز کردن و ضد عفونی کردن-6

اا یک پارچه که از قبل اا مواد شوینده مالیم مرطوب شده است پمپ را پاک کرده و از 

ا ر از ضد عفونی کننده استفاده می شود ااید  ن   رد و غبار دور نگه داشته شود.

ضدعفونی کننده ا  انتخاب شود که هیچگونه اثر شیمیایی رو  سطح پالستیکی کیس 

 پمپ نداشته ااشد.

 اه هیچ عنوان پمپ داخل  ب نیافتد و خیس نشود. نکته:

نده اا استفاده از یک پاک کننده یکبار مصرف کاور تشک را اا محیول ضد عفونی کن

 خنثی پاک کرده و سپس  ن را اا  ب ولرم اشویید.

 

 ضد عفونی کردن کاور تشک:

ا ر تشک اه شدت کثیف شده است یا مایعات ادن از گمیه خون رو   ن پخش شده 

 است.، اه شستن اا دقت ایشتر و روش ها  دیگر احتیاج دارد.

الزم شد می توان از و  ب سرد شستشو دهید. ا ر  %1.1تشک را اه وسییه محیول کیر 

 و  ب سرد نیز استفاده کرد. %1محیول کیر 

 از خشک اودن کاور تشک قبل از انداختن  ن رو  تشک مطمئن شوید.

ا ر کاور تشک طوالنی مدت در معرض مواد ضد عفونی کننده قرار اگیرد، ااعث از این 

افظت شود و رفتن کاور تشک می شود. همچنین ااید از کاور تشک در حین استفاده مح

 کامال خشک  ردد.اعد از ضد عفونی 

 

 شستشو:

قبل از شستشو کاور تشک ااید کامال از تشک گدا شود. در صورت نیاز ااید اه روش زیر 

 کاور تشک شسته شود:

Pre wash 60℃+ 15 minutes 

Main wash 60℃+ 15 minutes 
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 خشک کردن:

درون یک محیط تمیز  ویزان شود. کاور تشک ارا  خشک شدن ااید رو  اند یا مییه 

کاور تشک قبل از اتصال اه تشک ااید کامال خشک شود. کاور تشک همچنین میتواند اه 

دقیقه خشک شود. حرارت خشک کن نباید  91وسییه خشک کن اا حرارت کم اه مدت 

 درگه ااشد. درگه حرارت ااالتر می تواند اه کاور تشک  سی  ارساند. 41ااالتر از 

 از محیول دارا  فنول ارا  تمیز کردن و شستشو استفاده نشود. نکته:

 کاور تشک ااید دور از نور مستقیم خورشید خشک  ردد.نکته: 

 

 جمع آوری و انبار کردن:-8

  ارا  خالی کردن سریعتر تشک ، کانکتورCPR  را چرخانده و در حالت ااز

(Open قرار دهید و کاور کانکتور تشک را گدا ).نمایید 

  طرف تا کنید. 2تشک را از هر 

 .تشک تا شده را از قسمت سر اه سمت قسمت پا رول کنید 

  اند  که در انتها  تشک قرار دارد را دور تشک محکم کتید. اا استن این اند

 تشک ااز نخواهد شد.

 .ارا  گمع  ور  پمپ می توان کاال ارق را دور  ن پیچید 

 

 نگهداری:-1

 نگهداری عمومی:

 .کاال ارق ارا  اررسی وگود هر ونه خراش یا پار ی چک شود 

 چک شود. اتصال تمامی  کاور تشک ارا  اررسی وگود هر ونه  سی  و گراحت

 .سیول ها اه تشک ااید اه درستی انجام شود

   تمامی شینگ ها  اتصالی ارا  وگود هر ونه شکستگی و نشتی چک شود. ارا

 تماس اگیرید. گااجایی هرکدام اا شر ت نمایند ی
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 سرویس دوره ای و کالیبراسیون:

  اا توگه اه عمر عمیکرد دستگاه تشک مواج الزم است هر سال یک اار تمامی دستگاه ها

 سرویس دوره ا  شده و ارچس  کالیبراسیون نص   ردد.

  ارا  اطالعات ایشتر و تعیین زمان سرویس دوره ا  اا شرکت مراوطه تماس حاصل

 فرمایید.

 

 فیوز: تعویض

 .ا ر مشکوک اه خراای فیوز هستید ، کاال ارق را از پریز گدا کنید 

 .کاور نگهدارنده فیوز را اه وسییه یک پیچ  وشتی ساعتی ریز گدا کنید 

  .فیوز گدید را قرار داده و کاور نگدارنده فیوز را سر گا  خود قرار دهید 

 

 تعویض فیلتر هوا:

  قرار دارد تعویض کنید.فییتر هوا  پمپ را که در پشت پمپ 

  .نها را می توانیتد اته  رامتی  توگه کنید که فییتر ها قاال استفاده دوااره می ااشند 

 اا استفاده از محیول شوینده خنثی اشویید. فییتر را قبل از استفاده خشک کنید.

  ماه یک اار فییتر  6اا توگه اه محیط استفاده از دستگاه اه پیشنهاد کمپانی، ااید هر

ا ر محیط استفاده کثیف است ااید فییتر هوا در اازه زمتانی کمتتر   تعویض  ردد.

 تعویض شود.

 

 امحا تشک مواج:-11

ا ر تشک مواج خراب شده و یا دیگر قاال استفاده نباشد می توان تشک مواج و پمپ  ن 

 .را ارا  اازیافت از رده خارج کرد
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 عیب یابی:-11

  

 مشکل راه حل

  و مطمئن شوید که اا هم مدل پمپ و تشک هر دو چک شود

 ساز ار  دارند.

  مطمئن شوید درپوش کانکتور تشک را ارداشته و پنل کانکتور پمپ

 نشکسته ااشد.

 در اتصال تشک اه پمپ مشکل وگود دارد.

 .مطمئن شوید که کاال ارق پمپ اه ارق اصیی متصل است 

  پاور دستگاه رو  حالت روشن ااشد.مطمئن شوید که دکمه 

  فیوز ها سالم هستند.مطمئن شوید 

 پمپ هیچ نشانه ا  از عمیکرد ندارد.

  زمانی که پمپ در حال کار کردن است قطعی ارق اتفاق می افتد ولی

عمل نمی کند. االفاصیه ااید اا اخش  Power Failure  الرم 

 خدمات شرکت نمایند ی تماس حاصل شود.

 (Power Failure)قطعی ارق عدم عمیکرد  الرم 

  مطمئن شوید کانکتورCPR  .در حالت استه قرار دارد 

 .مطمئن شوید ارق اه دستگاه می رسد 

  مطمئن شوید که اتصال این شینگ تشک و کانکتور اه درستی متصل

 شده اند و هیچ  ونه نشتی وگود ندارد.

  مطمئن شوید تمامی اتصاالت تشک اعم از مسیر هوایی و سیولها اه

 درستی متصل شده ااشند.

 

روشن و خاموش می شود و  (Power  Failure)فشار پایین چراغ  الرم 

 همچنین صدا  ایپ شنیده می شود.

 .مطمئن شوید که تشک اه درستی و کامل پر شده ااشد 

  مطمئن شوید چراغ حالتAlternate  روشن است، ا ر روشن نیست

 قرار دهید.  Alternate ن را رو  حالت 

  چک کنید که چراغ  الرمService    روشن ااشد. ا ر نیست اا شرکت

 نمایند ی تماس حاصل نمایید.

 پمپ روشن است اما تشک پر و خالی نمی شود.

 .پمپ ااید در سطح سخت و صاف قرار  یرد 

 .ا ر صدا ایشتر شد، اا شرکت نمایند ی تماس حاصل نمایید 

 پمپ اا صدا کار می کند.

 ایمار تنظیم نشده است.  در این حالت فشار خروگی متناس  اا وزن

انااراین فشار را رو  ااالترین حالت قرار دهید. اعد از چند دقیقه 

 حالت راحتی ایجاد خواهد شد.

 ایمار در  ود  تشک قرار  رفته ااشد
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 مشخصات فنی:-16

PUMP UNIT AIR MATTRESS 

MODEL S9 Series Pump MODEL 8”Mattress Series 

DIMENSION(cm) 33 (W) x 22 (D) x12 (H) DIMENSION(cm) 89 (W) x 200 (L) x 21 (H) 

WEIGHT(kg) 3.7kg WEIGHT(kg) 7Kg 

CYCLE TIME 10/15/20/25/30minutes CELL MATERIAL 

Nylon TPU or TPU film STATIC TIME 30 minutes 

AUTO FIRM TIME 20 minutes 

PUMP OUTPUT 
FLOW RANGE 
(Liter) 

> 8L (@120V or 230V) 
Note: The flow rate may 
be varied because of the 
fluctuation of input 
voltage  

NO. OF AIR CELL 

19 CELLS 

PUMP OUTPUT 
PRESSURE RANGE 
(mmHg) 

70 to 80 (±2) 

COVER 
MATERIAL 

2Way Stretched 
Polyester with PU coated 

INPUT VOLTAGE 
AC230 V 50Hz 

BOTTOM 
MATERIAL 

Tarpaulin 

CURRENT 0.0885A (@253V~) MAX PATIENT 
WEIGHT 

 
180kg POWER 14W 

FUSE RATING 2@F200mA   

FREQUENCY 50 Hz (230V)   

CLASSIFICATION Class II   

Type BF  

  

WARRANTY 2 years WARRANTY 1 year  

AFTER SALE 
SERVICES 

10 years 
AFTER SALE 
SERVICES 

10 years 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

OPERATION ENVIRONMENT 
5℃ ~40℃ 
15%RH ~ 93%RH(no condensation) 

STORAGE ENVIRONMENT 
-25℃~70℃ 
≦93%RH(no condensation) 

ENVIRONMENT PRESSURE 70 kPa-101.3kPa 

ENVIRONMENTHORIZONTAL LEVEL ≦3000m 

WATER AND DUST PROTECTION 
CLASSIFICAITON 

IP21 
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