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Tiltenkt bruk

Mangar	Elk	er	en	fire	seksjons	nødløftepute,	når	den	brukes	av	en	person	som	er	erfaren	i	bruken,	
er	 den	 designet	 for	 å	 løfte	 en	 person	 fra	 gulvet	 til	 en	 forhøyet	 sittestilling.	 Når	 pasienten	 er	 i	
sittestilling,	kan	pasienten	overføres	til	en	stol	eller	bli	hjulpet	til	stående	posisjon.	ELK	drives	av	en		
Mangar	batteridrevet	Airflo	24	kompressor	og	kontrollert	ved	bruk	av	Mangar	4-veis	håndkontroll.	

ADVARSLER

• Dette	utstyret	må	kun	brukes	av	personer	som	er	kjent	med	bruken.

• For	å	opprettholde	stabilitet	må	personen	som	skal	løftes	ha	assistanse	av	en	eller	flere	
kompetente	assistenter. 

• Den	medisinske	tilstanden	til	personen	som	skal	løftes	MÅ	vurderes	før	løftet	utføres.

• Brukere	skal	vurdere	hvilken	type	assistanse	som	kan	være	nødvending	før	løftet	uføres.

• Forsikre	deg	om	at	overflaten	ELK	skal	plasseres	på	er	fri	for	skarpe	gjenstander.	MERK: 
Plasser	et	teppe,	underlag,	håndkle	eller	lignende	under	ELK	før	den	brukes	på	en	ru	
overflate.

• 
• Når	den	er	i	bruk,	la	aldri	en	seksjon	bli	delvis	oppblåst	mens	en	annen	seksjon	over	er	

oppblåst.	Seksjonene	må	alltid	blåses	opp	nedenfra	og	opp,	i	rekkefølge,	for	å	opprettholde	
stabilitet.

• 
• Ikke	bruk	Airflo	24	kompressoren	i	nærheten	av	brennbare	anestesiblandinger	med	luft,	

oksygen	eller	lystgass,	disse	blandingene	kan	forårsake	et	brennbart	miljø,	som	leder	til	
potensiell	brann	eller	til	og	med	eksplosjon	i	nærvær	av	en	gnist.

Standard Produkt Innhold
1	x	ELK	(A)

1	x	4-veis	håndkontroll	(B)

1	x	Brukerveiledning	(C)

Forsikre deg om at du har lest og forstått denne brukerveiledningen før 
bruk av dette produktet. Unnlatelse av å følge instruksjonene og
sikkerhetstiltakene i denne veiledningen kan resultere i alvorlig skade.

Vennligst oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for senere referanse

A

B

C
VENNLIGST REFERER TIL 
AIRFLO	24	KOMPRESSOR	
VEILEDNINGEN FØR BRUK.
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Posisjonering av ELK
• Plasser	pasienten	 i	 stabilt	 sideleie	hvis	den	

ikke	er	 i	stand	til	å	overføre	seg	selv	til	ELK	
løfteputen.

• Rull	ut	ELK	ved	å	 løsne	klaffen	 (A	 fig.1)	 fra	
endene	av	stabilitetsstangen	(B).

• Fjern endelokket og stabilitetsstangen fra 
lommen	(B	fig.	2)	for	å	gi	pasienten	en	mer	
komfortabel	overføring.

• Fold	kanten	av	ELK	på	undersiden	av	puten,	
ved	å	folde	den	på	linjen	til	stabilitetsstangens	
lomme	(fig.	3).

• Posisjoner	ELK	så	dens	 ‘øvre’	 	kant	er	cirka	
på	nivå	med	og	tett	mot	pasientens	linning	
(fig.4).	 MERK: Plasser	 et	 teppe,	 underlag,	
håndkle	 eller	 lignende	 under	 ELK	 før	 den	
brukes	på	en	ru	overflate.

MERK:	Hvis	personen	som	har	falt	er		
veldig	stor,	er	det	anbefalt	og	koble	til	Airflo	24	
kompressoren	og	håndkontrollen	før	personen						
rulles	over	på	ELK	løfteputen.

A
B1

4

3

2

B
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Posisjonering av pasienten på ELK

• Rull	pasienten	over	på	ELK	(fig.	5).

• Fortsett	å	rulle	til	pasienten	ligger	fullt	og	rett	
på	ELK	(fig.	6).

• Fold	ut	foldene	over	kanten	på	ELK	(fig.7).

5
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• Sett	 inn	 igjen	 stabilitetsstangen	 og	 sett	på	
igjen endelokket	(fig.	8).

Koble til Håndkontrollen og Airflo 24 

• Koble	 de	 fire	 fordelingsslangene	 (A	 fig.9)	 fra	
4-veis	håndkontrollen	til	de	fire	koblingene	
på	 ELK	 (fig.9	 innfelt).	 Endene	 på	 slangene	
er	 fargekodede	 og	 nummererte	 for	 å	
passe	 de	 tilsvarende	 ELK	 kontaktene	 (Nr.	
4	 er	 toppseksjonen:	 Nr.1	 på	 bunnen). 

• Posisjoner	Airflo	24	kompressoren	på	siden	
av	ELK	 for	å	 forsikre	at	den	 ikke	er	 i	 veien	
mens	pasienten	løftes	og	støttes.

• Koble	 slangen	 fra	 4-veis	 håndkontrollen	
til	 luftuttakskontakten	 på	 Airflo	 24	
kompressoren	 (B	 fig.	 9)	 og	 trykk	 på	 ‘På’-
knappen	 (C	 fig.	 9).	 Den	 nederste	 grønne	
lampen	 på	 batteristatus	 indikatoren	 vil	
lyse	 for	 å	 indikere	 at	 Airflo	 er	 slått	 ‘På’	
og	 er	 klar	 til	 bruk	 (se	 separat	-	 Airflo	 24	
brukerveiledning).

8
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Bruk
• Når	ELK	er	posisjonert	under	pasienten	og	

koblet	til	4-veis	håndkontrollen	og	Airflo	24	
kompressoren,	 hvis	mulig,	 plasser	 en	 solid	
stol	 ved	 siden	 av	 pasienten	 som	 den	 kan	
holde	i	for	å	gi	ekstra	stabilitet.

• Sett	 deg	 på	 kne	 ved	 siden	 av	 pasienten,	
plasser	 dem	 i	 en	 sittende	 posisjon	 på	
ELK	 (fig.10).	 Når	 i	 sittende	 posisjon,	 skal	
pasienten	 plassere	 armen	 sin	 på	 stolsetet	
for	 å	 gi	 ytterligere	 støtte.	 Hvis	 nødvendig,	
plasser	 et	 overføringsbelte	 (med	 loop	
håndtak)	 rundt	 pasientens	 bryst	 og	 tilpass	
det).	 Bruk	 håndtakene	 på	 dette	 beltet	 for	
å	 gi	 ytterligere	 støtte	 og	 stabilitet	 mens	
pasienten	løftes.

• Forklar	 pasienten	 hva	 som	 venter	 når	 ELK	
blåses	opp.

• Slå	 Airflo	 24	 ‘På’.	 Trykk	 på	 knapp	 nummer	
1	 på	 4-veis	 håndkontrollen	 (fig.11).	 Støtt	
opp	 pasienten	 mens	 ELK	 blåses	 opp.	
Kompressoren	 vil	 automatisk	 stoppe	 når	
seksjonen	er	fullt	oppblåst.

• Fortsett	å	bruke	knapp	2,	3	og	4	i	rekkefølge,	
på	 akkurat	 samme	 måte.	 Støtt	 pasienten	
hele	 tiden.	 Blås	 alltid	 opp	 ELK	 i	 seksjoner	
NEDENFRA,	BEGYNN	MED	KNAPP	NUMMER	
1.	Når	alle	fire	seksjonene	er	blåst	opp,	kan	
pasienten	hjelpes	opp	å	stå	eller	bli	overført	
(fig.12).

• For	 å	 tømme	 luften	 av	 ELK,	 koble	 fra	
luftslangen	på	Airflo	24	og	trykk	hver	knapp	
på	 håndkontrollen	 for	 å	 redusere	 trykket	 i	
hver	seksjon.	Når	trykket	er	redusert,	koble	
fra	hver	av	luftslangene	fra	ELK.

• Etter	 bruk,	 rull	 ELK	 sammen	 med	 4-veis	
håndkontrollen	 og	 sikre	 klaffen	 på	 endene	
av	stabilitetsstangen	(se	fig.1).

ADVARSEL:Når den er i bruk, la aldri en seksjon bli delvis oppblåst mens en annen seksjon over 
er oppblåst. Seksjonene må alltid blåses opp nedenfra og opp, i rekkefølge, for å opprettholde 
stabilitet.

10
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Rengjøringsrutine
Blås	opp	alle	seksjonene	til	ELK,	rengjør	med	en	svamp	og	et	 ikke-slipende	proprietært	flytende	
rengjøringsmiddel	eller	desinfisering	og	skyll	av	med	rent	vann	for	å	fjerne	såperester.	Tørk	grundig	
eller	la	den	lufttørke.	Ikke tørk ved hjelp av varm luft.
Desinfeksjon
ELK	 skal	 være	 fullt	 oppblåst	 og	 forvasket	 med	 rengjøringsmiddel	 og	 vann,	 grundig	 skyllet	 og	
så	 desinfisert	 ved	bruk	 av	 en	 1:10	 løsning	 av	 husholdningsflytende	blekemiddel	 og	 vann	 (1	 del	
blekemiddel	til	10	deler	kaldt	vann).	La	løsningen	være	på	ELK	i	cirka	10	minutter	før	den	renses	
grundig	med	kaldt	vann.	La	den	lufttørke	før	lagring.	Ikke tørk ved hjelp av varm luft.

Vedlikehold
Bortsett	fra	rengjøringsrutinen	er	ELK	vedlikeholdsfri.

Winncare	anbefaler	at	ELK	blir	inspisert	årlig	enten	av	forhandleren	din	eller	annet	kvalifisert
personell.

Transport/Lagring
Koble	fra	Airflo	24	kompressoren	fra	ELK	før	transport	for	å	unngå	utilsiktet	oppblåsing	av	puten.	
Forsikre at ELK er ren og godt tørket	før	lagring.	Unnlatelse	av	å	tørke	puten	grundig	før	lagring
kan	resultere	i	en	oppbygging	av	mugg	på	overflater	av	produktet	som	fører	til	svekkelse	av	stoffet

og	følgelig	ugyldiggjøring	av	produktgarantien.	Lagre	i	et	tørt	miljø.

For	å	opprettholde	Airflo	24s	batteri	mens	det	lagres	over	lengre	perioder,	lad	den	i	12	timer	hver
3.	måned.

Avhending/Resirkulering
Når	ELK	har	nådd	slutten	av	sin	levetid,	avhend	den	på	din	lokale	gjenvinningsstasjon	(borgelig
tilbud).

Når	Airflo	24	har	nådd	slutten	av	sin	levetid,	fjern	batteriet	for	sikker	avhending	i	samsvar	med
lokale	råds	retningslinjer,	og	kast	Airflo	24	på	ditt	lokale	gjenvinningssenter	(borgerlig	tilbud).
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Spesifikasjoner
Maksimal	belastning:	450kg	(992lbs)

Vekt	ELK:	 3.6kg	(8lbs)

Dimensjoner:	 57cm	(W)	x	50cm	(D)	x	56cm	(H)
	 				(22½”	W	x	19¾”	D	x	22”	H)

Maks.	lufttrykk:	 				0.35	bar	(5psi)

Maks/Min	temperatur:		+50°C	/	-15°C
	 						(122°F	/		5°F)

56cm

50cm

57cm

Feilsøking
Problem Løsning

• Kompressoren	går	ikke	når	en	eller	flere	
knapper	er	trykket	på	håndkontrollen.

• Forsikre	at	Airflo	24	er	skrudd	på.
• Forsikre	at	laderen	er	koblet	fra	Airflo.
• Sjekk	at	det	ikke	er	noen	viklinger	på	

luftslangen.						

• Kompressoren	stopper	når	man	prøver	å	
blåse	opp	løftehjelpen. • Sjekk	at	det	ikke	er	viklinger	på	luftslangene.

• Ingen	batteristatus	indikatorlamper

• Enheten	er	avskrudd,	skru	den	på.
• Termisk	sikring	på	batteriet	er	løst	ut	–	La	

enheten	kjøle	seg	ned	i	60-90	minutter.	
En	rød	LED-lampe	vil	bli	synlig	etter	at	
temperaturen	normaliseres	og	sikringen	
tilbakestilles.	Dette	vil	tilbakestiller	
ladesekvensen.	For	å	unngå	skade	på	Airflo	
etter	12	timers	lading,	koble	fra	laderen	og	la	
det	gå	60-90	minutter	før	bruk.

• Den	nedre	batteristatus	indikatoren	lyser	rødt • Lav	batterikapasitet,	lad	opp.

• Den	nedre	batteristatus	indikatoren	blinker	
rødt	hvert	2.	sekund.

• For	høy	intern	pumpetemperatur	–	La	Airflo	
kjøle	seg	ned	i	60-90	minutter	før	forsøk	på	
løft.

• Den	nedre	batteristatus	indikatoren	blinker	
rødt	hvert	½	sekund

• Lav	batterispenning	–	Lad	opp.	Hvis	dette	
skjer	gjentatte	ganger,	bytt	batteriet.

• Kompressoren	forårsaker	elektrisk	
forstyrrelse	på	annet	elektrisk	utstyr.

• Flytt	enten	kompressoren	eller	det	andre	
utstyret	bort	fra	hverandre	til	forstyrrelsen	
slutter.
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ELK	serienummer:					..........................................
 Kjøpsdato:                  ..........................................
Faktura-/Følgeseddelnummer:			.........................

Mangar	International,	som	handler	som	Winncare,	forbeholder	seg	retten	til	å	endre	produktspesifikasjonene	og/eller	
informasjonen	i	dette	dokumentet	uten	varsel.

Garanti
Garantien	gis	mot	material-	og	utførelsesfeil	og	omfatter	del,	deler	og	arbeid.	Garantien	er	ikke
gyldig	i	tilfelle	av	rimelig	slitasje,	forsettlig	skade,	vanlig	forsømmelse,	misbruk	eller	uautorisert
endring	eller	reparasjon	av	ukvalifiserte	personer.

Følgende	uttalelser	påvirker	ikke	forbrukerens	lovfestede	rettigheter.	Dette	produktet	selges	under
forutsetning	av	at	i	tilfelle	en	produksjonsfeil	eller	materialfeil	som	oppstår	innenfor	garantiperioden,
vil	feilen	bli	rettet	gratis	forutsatt	at:

(a)		 Det	fremlegges	rimelige	bevis	(f.eks.	kjøpsfaktura,	følgeseddel)	på	at	kravet	fremsettes	innenfor
	 garantiperioden.

(b)		 Defekten	kan	ikke	tilskrives	utilsiktet	skade	(enten	under	transport	eller	på	annen	måte),
	 misbruk	eller	uautorisert	reparasjon.
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Declaration of Conformity 
 

Mangar International as manufacturer hereby declares that the following 
products conform to the:   

• Applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of the European 
Parliament and of the Council of 5 April 2017 

• UK Medical Devices Regulations 2002 

and following standards: 

BS EN 60601-1-6:2010 and A1:2015.            BS EN 60601-1:2006 and A12:2014. 

BS EN 60601-1-11:2015.                                  BS EN 62366-1:2015.  

 

Trade name:       Airflo 24 with ELK Lifting Cushion 

Basic UDI-DI:      5020833MPCA070400Q7 

Product Classification:  ISO 9999:2016, 12 36 18 Assistive 
products for lifting persons   

Classification:      MDR Class 1 

European Authorised Representative:  Winncare France, 4, Le Pas du Château,
        85670 Saint-Paul-Mont-Penit – France,
        Tél : +33 (0)2 51 98 55 64,  
        www.winncare.fr 

 

 

 

 

21.09.2020   
Place and Date  Simon Claridge, CEO 

 

 



Winncare er handelsnavnet til Mangar 
International Ltd.
Mangar International Ltd, Presteigne, Powys, 
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Tel: +44 (0)1544 267674 
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enquiries@winncare.uk
mangarhealth.com
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