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Het Arise Low Air Loss systeem heeft een opbrengst van 200 liter per minuut, waarbij u 

het systeem des gewenst kunt laten pulseren. Dit systeem is uitermate geschikt voor de 

totale wondzorg evenals bij patiënten die extreem zweten of veel pijn hebben. De druk 

wordt automatisch aangepast, afhankelijk van de houding van de patiënt, echter comfort 

aanpassing is mogelijk. Voor de verzorging kunt u gebruik maken van de zeer sterke 

maximum inflatie. Op transport blijft de druk in de onderste luchtlaag van het systeem 

intact. 

Met de optie CairRails™  wordt onrustige patiënten extra bescherming geboden.  

 

Maximaal gebruikersgewicht voor Arise LAL bedraagt 227 kg. 

 

 

Installatie: 

Verwijder het basismatras en plaats de Arise LAL met de slang aan het voeteneinde in 

het bed. Zet de Arise LAL met de banden vast aan het bedframe. Sluit de slang aan op 

de power unit. Sluit aan de zijkant van de pomp het ‘telefoonsnoer’ aan om de 

positioneringsensor te activeren.   

Zet hierna de power unit aan  en stel de gewenste therapie in.  

 

De CairRails™ (verticale luchtlamellen aan beide zijde van het matras) kunt u vullen door 

de kraan op de slang (welke van matras naar unit loopt) open te zetten (groen). Om de 

CairRails™ leeg te laten lopen de kraan dicht zetten (rood).  

 

 

 

 

 

Power:  
 
 

 
Aangesloten op stroom zal stand-by lampje oranje branden. Om 

aan te zetten deze button indrukken, lampje brandt dan groen 

 

Therapie instelling: 

  
 

Comfort instelling: 
 

  + = matras steviger 

 

Comfort instelling: +        

- =  matras zachter 

 

 

 

 

 

= maximale druk (verzorgingsstand) 

= continue lage druk 
= pulsatie   
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HANDLEIDING ARISE LAL  motorunit 
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Alarm: 

 
Pomp alarmeert indien stekker niet in het stopcontact zit. 

Indrukken om het audio alarm te onderdrukken. 

Doe indien gewenst de stekker weer in het stopcontact en  

zet indien gewenst het systeem weer aan. 
 

Bij zithouding: 

 
Zorg ervoor dat aan de zijkant van de pomp de plug bij de positionerings sensor in de 

pomp zit. Bij zithouding brand het lampje.   

 

Automatisch slot: 

Beveiliging tegen ongewild gebruik. Na 5 minuten automatisch op slot. Lampje bij power 

knop knippert. U kunt het systeem van het slot halen door de + en de – tegelijk in te 

drukken.  

 

Reanimatie:  

De slangen aan de onderzijde van de pomp losklikken. 

 

 

Transport:  

Systeem uitzetten, stekker uit stopcontact verwijderen.   

Na transport stekker in het stopcontact en pomp aanzetten. 

Lampje brandt dan groen 

 

 

Voor vragen of storingen contact opnemen met Joerns Healthcare telefoon 030-

63 63 700  

 
 

Voor de afnemer / gebruiker van onze power units, behorende bij AD systemen geldt: 
 
Modificaties*  door afnemer / gebruiker en het gebruik van niet-originele onderdelen**  zijn niet 
toegestaan. In beide gevallen vervalt per direct zowel de (fabrieks)garantie als de 

aansprakelijkheid van Joerns als leverancier.  
 
*Modificaties mogen uitsluitend door Joerns service- en onderhoudsmedewerkers of door Joerns 
gecertificeerde technici worden uitgevoerd. 
 

**Het gebruik van niet-originele accu’s is toegestaan mits deze dezelfde specificaties hebben als 
de originele accu. 
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