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Handleiding Arise® 1000 EX 
 

Het Arise® 1000 EX systeem is ontwikkeld ter preventie en behandeling van decubitus. bij cliënten 

met een gewicht tot 445 kilo.  

Het systeem is eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.  De luchtsystemen zijn voorzien van 

een gecoate, wasbare incontinentiehoes die druk- en schuifkrachten helpen voorkomen.  

 

Het Arise® 1000 EX systeem is geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en in 

thuiszorg situaties. Het biedt de gebruiker optimale drukverlichting. De Arise® 1000 EX 

systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.  

 
LET OP:  ZORG BIJ VERBREDING / VERSMALLING VAN HET ARISE1000 EX SYSTEEM 

DAT HET (BARI10A) BED EVENEENS VERBREED/VERSMALD WORDT. 

 

Productomschrijving    
De Arise® 1000 EX is een matrasvervangend pulserend low air loss systeem. Het is bewezen 

dat "low air loss therapie" een waardevol hulpmiddel is bij de behandeling van decubitus. De 

low air loss functie realiseert een luchtstroom onder de hoes. De powerunit heeft een CPR-

mogelijkheid voor het snel leeg laten lopen van het matras. De nylon gecoate luchtkussens zijn 

van hoge kwaliteit, waardoor schuifkrachten worden opgevangen. 

De semipermeabele hoes voorkomt schuifkrachten en complicaties bij incontinentie. De hoes 

heeft een ademend vermogen en een goede vochtopname en vochtafgifte. De hoes 

neutraliseert tevens geurtjes en voorkomt schimmelvorming en bacteriegroei. 

 

Maximale belasting:         445 Kg 

Afmeting matras, incl. ondermatras:   203-224 x 91/107/122 x 20 cm  (lxbxh) 

Gewicht matras:        13 kg 

Afmeting power unit:         34 x 28 x 19 cm  (lxbxh) 

Gewicht powe runit:         4,5 kg 
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      Arise® 1000 EX 
 

Installatie 

1. Verwijder het basismatras uit het bedframe. 

2. Leg het Arise® 1000 EX matras op het bed met de luchtslang aansluiting aan het 

voeteneind. 

3. Hang de powerunit met de daarvoor bestemde haken aan het voeteneind van het bed. 

4. Sluit de luchtslang aan de zijaansluiting van de powerunit en controleer de slang op de 

aanwezigheid van knikken. 

5. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de toets ‘AAN’ om de powerunit in te 

schakelen. 

6. Het matras vult zich direct. 

7. Plaats de cliënt nu op het matras. Het is mogelijk zowel voor als na het plaatsen van de 

cliënt het matras te vullen. Met de + en - knoppen kunt u het gewenste comfort 

instellen (hard - zacht). Let op: De cliënt dient volledig te worden gedragen door de 

luchtcellen (dus niet te zacht).  

8. Een goede indicator voor de comfort instelling is de “handcontrole”. Plaats uw hand 

verticaal tussen de luchtbanen (onder de stuit), zodat tussen de stuit en de speciale 

foam bodem van het luchtmatras een ruimte aanwezig is van 2 à 3 vingers hoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instellingen 

 Autofirm 

Gebruik de"Autofirm' modus om het matras snel tot maximale druk op te blazen. Deze 

instelling kan prettig zijn als ondersteuning tijdens transfers van cliënten of andere 

verzorgende handelingen. Na 12 minuten hervat het systeem automatisch de 

Statische/Flotatie instelling. 

 Therapie 

Met deze instelling biedt het Arise® 1000 EX matras volledig flotatie voor het lichaam en 

blijft statisch, waardoor immersie en flotatie mogelijk wordt voor de cliënt. 

 Pulserend 

In de pulserende instelling wordt de druk in alle therapeutische cellen iedere 30 

seconden iets verlaagd, wat de cliënt als prettig kan ervaren. 
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 Druksensor 

Wordt het hoofdeinde van het matras meer dan 25° omhoog gezet, dan gaat het Led-

lampje branden. Het systeem verhoogt de druk in het matras om de grotere druk in het 

middendeel van het matras te compenseren. 

 Lockout (blokkering) 

Voorkomt niet-toegestane wijzigingen van de instellingen van de powerunit. Vijf minuten 

na de laatste aanpassing in de modus begint het lampje, dat aangeeft dat het systeem 

aanstaat, te knipperen. Dit betekent dat de blokkering is geactiveerd. Om de 

therapiemodus te wijzigen, moet eerst de blokkering worden uitgeschakeld. Dit doet u 

door tegelijkertijd op de knoppen + en - "Aanpassen comfort" te drukken,. Hierna wordt 

de blokkering ontgrendeld. 

 Standby 

Wanneer het lampje brandt: druk op de AAN/UIT knop. Stel de voorkeursmodus voor de 

therapie en het comfortniveau opnieuw in. 

 Knoppen voor aanpassing comfort. 

De knoppen voor "Aanpassen comfort" vindt u op de rechts op het bedieningspaneel. 

Binnen een therapeutische tijdsafbakening kan het systeem worden aangepast aan de 

behoeften van de individuele cliënt. Met deze knoppen kunt u de hoeveelheid lucht 

(hardheid) van het Arise® 1000 EX matras bepalen. Gebruik de + en - om de druk te 

verhogen of verlagen. 

Reanimatie 

1. De slangaansluiting bij het bedieningspaneel is gemerkt met de letters CPR. Bij 

reanimatie: ontkoppel de slang (CPR) van de powerunit door middel van het indrukken 

van de ribbels. Het systeem loopt direct leeg door de druk van de cliënt. 

2. Om de therapie te hervatten, sluit u de slang opnieuw aan op het bedieningspaneel.  

 

Reiniging 

1. Het Arise 1000 EX systeem dient bij iedere vervuiling te worden gereinigd met water en 

zeep. 

2. Nawassen met water en laten drogen. 

3. Desgewenst aanvullend desinfecteren door middel van alcohol 70% of chloor 1000 ppm.  

4. Let op de Arise 1000EX nooit zonder hoes gebruiken! 

5. Optioneel: Reinig de hoes separaat van de overige was in een wasmachine. De hoes kan 

op 60° worden gewassen. De gebruikelijke wasmiddelen kunnen worden gebruikt.  

6. De hoes kan in een droogtrommel worden gedroogd. 
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      Arise® 1000 EX
           
LET OP!!  Scherpe voorwerpen kunnen het matras beschadigen en daarmee een lek 

veroorzaken.  Dit kan de behandeling van de cliënt beïnvloeden.  

 

Einde gebruik 

1. Het gebruik dient te worden afgemeld bij de leverancier. 

     Bel hiervoor met: Joerns Healthcare B.V. (030) 63 63 700 

2. Is het mogelijk het matras op te ruimen, handel dan als volgt:  

a. Neem de gebruikelijke hygiëne richtlijnen in acht  

bij het afnemen van het bed (o.a. gebruik van niet-steriele handschoenen). 

b. Deponeer eventueel meegeleverde losse hoezen in een plastic (vuilinis)zak.  

c. Ontkoppel de slangen van de powerunit om het matras leeg te laten lopen. 

d. De Arise® 1000 EX kan leeg simpel worden opgerold. Niet vouwen!! 

3. Is het niet mogelijk om het matras op te ruimen dan zal de servicedienst medewerker 

van Joerns Healthcare hiervoor zorgdragen. 

 
 

Problemen oplossen 

Geen of lage druk in het 

matras 

 Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact 

ingeplugd is. 

 Controleer of de slangen goed bevestigd zijn en of er 

geen knikken in zitten. 

 Maak de slangen los van de powerunit en kijk of er lucht 

uit de powerunit komt. 

 Controleer het standbylampje. Als dit niet brandt, druk 

dan op de AAN/UIT knop. 

 Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst 

van de leverancier de powerunit inspecteren. 

 

 

De therapie-

instellingen/comfortniveau 

kan niet worden gewijzigd 

 Controleer of de Lockout-functie is uitgeschakeld. Om 

deze functie uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op 

de + en - van "Aanpassen comfort".  

 Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst 

van de leverancier de powerunit inspecteren. 

 

 

De powerunit maakt 

teveel geluid 

 De powerunit “resoneert” op het schuteind van het bed. 

Een demping tussen powerunit en bedeind kan uitkomst 

bieden. Het aanzuigrooster moet echter vrij blijven. 

 Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst 

van de leverancier de powerunit inspecteren. 
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Arise® 1000 EX 

 

 De slang is niet goed vastgeklikt aan de powerunit, 

waardoor luchtlekkage ontstaat. Slut de slang goed aan.  

 

De powerunit krijgt geen 

power 

 Controleer of het netsnoer goed ingeplugd is in de 

powerunit en in het stopcontact. 

 Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst 

van de leverancier de powerunit inspecteren. 

 

Alarm reset  Wanneer de stroomtoevoer wegvalt, klinkt er een 

alarmsignaal en begint het alarmlampje te knipperen., 

Druk op de knop "Alarm reset" om het alarm uit te 

schakelen. 

 

Stroomstoring  Bij een stroomstoring biedt de therapeutische 

ondersteuningscel 12 uur ondersteuning aan de cliënt. 

Ontkoppel de slangen niet! 

 Na de stroomstoring start het bedieningspaneel op in de 

standby modus. Druk de AAN/UIT knop in en stel de 

voorkeursinstellingen opnieuw in. 

 

De cliënt geeft aan dat 

matras te zacht is en/of 

zakt er te diep in weg 

 Door de automatische drukverdeling ‘geeft het matras 

toe aan druk’ hetgeen juist belangrijk is voor de 

behandeling. 

 De verpleegkundige van de cliënt kan eventueel contact 

opnemen met de verpleegkundig consulent van Joerns 

Healthcare.  

 
Bij vragen of in geval van storing: neem zo spoedig mogelijk contact op met  

Joerns Healthcare B.V.  (030) 63 63 700   24 uur per dag / 7 dagen per week 

 
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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LET OP!   Eerst bed verbreden / verlengen en daarna matras verbreden / verlengen. 

Gebruik hiervoor de knoppen aan het voeteneind van het Arise 1000EX matras. 

Eerst matras laten leeglopen, daarna bed weer versmallen. 
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