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TUJUAN PENGGUNAAN 
Pompa dan kasur Scorpio dimaksudkan bertujuan untuk mengurangi 
timbulnya ulkus dan memberikan kenyamanan bagi pasien. Alat Ini juga 
ditujukan untuk penggunaan:  

 Perawatan sendiri di rumah dan perawatan jangka panjang 
 Mengurangi rasa nyeri seperti yang dianjurkan oleh dokter  

 
FUNGSI PRODUK  
Pompa  
Fungsi pompa Scorpio dijelaskan di bawah ini. Silakan memperhatikan angka-
angka pada gambar pompa Scorpio.  

 Sakelar Daya (1)  
o Sakelar ada di sisi kanan pompa.  
o Nyalakan/Matikan daya, pompa akan memulai/menghentikan 

operasi.  
 Waktu Siklus (2) 
o Waktu siklus dapat dipilih dari panel.  
o Nilai waktu siklus dapat berupa 10, 15, 20, atau 25 menit.  

 Rentang Tekanan (3)  
o Pengaturan berat 40 -180 ditawarkan dari panel, memberikan opsi 

nilai tekanan dengan mudah tekan.  
 Mode pergantian alternatif / statis (4)  
o Tekan untuk mengatur kasur udara baik dalam mode alternatif atau 

mode statis.  
 Atur Ulang Alarm (5)  
o Alarm terdengar/terlihat menyala ketika tekanan rendah.  
o Untuk membisukan alarm tekan tombol reset. Indikator alarm yang 

terlihat akan berkedip.  
o Tekan kembali tombol reset untuk mengaktifkan kembali alarm.  

 Pengaturan Otomatis (6) 
o Tekan untuk mengatur kasur udara dalam mode inflasi cepat, untuk 

mengatur kenyamanan dan perawatan.  
  
1. Sakelar daya  
2. Waktu siklus tekanan  
3. Kisaran tekanan  
4. Pengaturan Mode 
5. Atur ulang alarm  
6. Pengaturan otomatis  
 
Kasur  
Pompa Scorpio dilengkapi dengan kasur dari bahan yang berbeda (Nylon PVC, 
Nylon TPU atau PU), disediakan secara opsional dengan pompa.  
Silakan lihat bagian spesifikasi untuk detailnya.  
  
  
PETUNJUK PENGGUNAAN 

 Tempatkan pompa di permukaan datar atau gantung dengan pengait.  
 Buka kasur di tempat tidur. Ikat ujungnya dengan tali pengikat. Tabung 

udara harus berada di ujung tempat tidur.  
 Hubungkan tabung umpan udara ke lubang udara di kasur dan pompa, 

memastikan bahwa tabung tidak kusut atau tergulur. Berikan ruang 
untuk Kasur saat mengembang.  

 Nyalakan daya. Setelah bunyi bip, pompa akan memulai operasi.  
 Pompa akan memasuki mode statis pada awalnya ketika daya 

dihidupkan. Waktu siklus diatur pada LED ke-2 (15 mnt), dan tingkat 
tekanan diatur pada LED ke-5. Pertama-tama kasur akan mengembang 
hingga 18 ± 2 mmHg dan kemudian masuk ke mode alternatif.  

 Untuk beralih ke mode statis, tekan tombol Alternate/Static dan 
indikatornya akan menyala. Tekan tombol lagi untuk kembali ke mode 
alternatif.  

Catatan! Dalam mode statis, kasur memberikan permukaan keras yang 
membuatnya lebih mudah pasien untuk dipindahkan atau diposisikan ulang. 
Mode statis mencegah pasien kesulitan bergeser saat posisi duduk.  

 Selama operasi normal, pompa akan memonitor perubahan tekanan. 
Jika tekanan di bawah level tekanan yang ditentukan pengguna, pompa 
akan secara otomatis mulai mengembang kasur. Pompa akan berhenti 
ketika level tekanan yang ditentukan pengguna tercapai.  

 Jika tekanannya rendah secara konsisten, alarm yang dapat didengar 
akan berbunyi bip dan indikatornya akan menyala untuk memberi 
perhatian pada kondisi tekanan rendah.  

 Jika ada kebocoran yang disebabkan oleh sambungan tabung yang 
longgar, alarm akan diberbunyi.  

 Tekan tombol Atur Ulang Alarm untuk membisukan alarm; indikatornya 
akan berkedip.  

 Tekan tombol Alarm Reset lagi untuk mengaktifkan alarm dan indikator 
bunyi.  

 Untuk kenyamanan perawatan dan perawatan, tekan tombol Auto Firm 
untuk secara otomatis mengembang kasur ke tingkat maksimum (di atas 
180kg) selama sekitar 30 menit.   

 Tekanan akan kembali ke level yang sebelumnya ditentukan pengguna 
setelah 30 menit.  

 Jika ada koneksi tubing yang buruk atau kebocoran udara dari kasur, itu 
akan menghasilkan kondisi tekanan rendah, dan alarm suara / visual 
akan diaktifkan.  

 
PERSYARATAN LINGKUNGAN  

 Suhu Operasional: 50 ℉ ~ 95 ℉ (10 ℃ ~ 35 ℃)  
 Suhu Penyimpanan: 5 ℉ ~ 122 ℉ (-15 ℃ ~ 50 ℃)  
 Operasi Kelembaban: 20% ~ 80% non-kondensasi  
 Kelembaban Penyimpanan: 10% ~ 90% non-kondensasi  

 
PANDUAN MEMBERSIHKAN  

 Dapat dibersihkan dengan larutan disinfektan  
 Jangan merendam pompa dalam air  
 Jangan memanaskan atau mengukus dalam autoclave  
 Kasur dan penutup dijemur sampai sepenuhnya kering  

  
SPESIFIKASI TEKNIS  

Pompa Kasur 

Item: Scorpio  Item: EFFECT 8600  

Catu daya: 220V / 50Hz, 1A  Ukuran: 203cm (L) x 88cm (W) x 20cm (H)  

Output udara: 8 liter / mnt  Penutup atas: Nylon / PU  

Pengaturan berat: 40 kg - 180 kg  Sel udara: Nylon / PVC  

Waktu siklus: 10/15/20/25 mnt  Basis: Nylon / PVC  

Mode pengencang otomatis  20 sel udara  

Mode reset alarm   Katup CPR untuk prosedur darurat  

Mode alternatif / Statis  Fungsi transportasi  

Ukuran: 28cm (L) x 20cm (W) x 12cm (H)  Konektor cepat  

Berat: 2,5 kg    

  
GARANSI: 1 Tahun untuk pompa  


