
BAKLAVA TİPİ HAVALI YATAK 

Kullanma Kılavuzu 

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

MODEL: RHE-22 



Kullanım Talimatları

1. UYGULAMA

Yatalak hastalarda yatak yaralarının önlenmesi amacıyla kullanılır. 

2. KULLANICI PROFİLİ

Yatalak hastalar, ameliyat sonrası hastalarda, idrar kaçırma durumlarında, lohusalarda ve 

bebeklerde. 

3. ÇALIŞMA PRENSİBİ

Baklava Tipi Havalı Yatak hastalara değişken basınç sağlar ve yatak yaralarının önlenmesi 

ve tedavi edilmesi amaçlarıyla kullanılır. Yatakta bulunan 130 adet baloncuk her beş 

dakikada bir şişip sönerek hastaların tedavi edilmesini sağlar, bu şişip sönme sırasında 

basınçtan etkilenen hiçbir bölgeye olması gerekenden fazla basınç uygulanmaz. Değişken 

basınçlı 4 LPM (litre/dakika) pompa, sürekli bir hava akışı ve ayarlanabilir basınç üretir, bu 

sayede yatakta bulunan hava baloncuklarının değişken olarak şişip sönmesi sağlanır. 

4. ÖZELLİKLER

 AC 220 V / 50 Hz

 Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 10°C ~ 35°C

 Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15°C ~ 50°C

 Çalışma Ortamı Bağıl Nem: %20 ~ %80, yoğuşmasız

 Depolama Ortamı Bağıl Nem: %10 ~ %90, yoğuşmasız

 Uzunluk 78,5'', Genişlik: 35,5'', Baloncuk Çapı: 3''

 Pompa Çıktısı: dakikada 4 litre

 Değişken döngü süresi 10 dakika

 Malzeme PVC (yangın önleyici)

 136 kg ağırlığa kadar dayanıklı

 Baklava tipi tasarım hastalar için üstün tedavi sağlar.

5. KULLANIM TALİMATLARI

 Pompayı düz bir zemine yerleştirin veya kanca kullanarak asın.

 Yatağı yerleştirin. Köşelerinden sabitleyin. Hava tüpleri yatağın ayakucunda olmalıdır.

 Hava besleme tüplerini yataktaki ve pompadaki hava çıkışlarına bağlayın, tüplerin

bükülmediğinden veya katlanmadığından emin olun.

 Pompayı çalıştırın. Güç düğmesinin ışığı yanacak ve pompa yatak içerisine hava akışına

başlayacaktır.



Kullanım Talimatları 

 Statik moda ayarlamak için statik tuşuna basınız, Statik ışığı yanacaktır. Statik modu

yaklaşık 6 dakika içerisinde başlayacaktır. Değişken moda dönmek için tekrar statik

tuşuna basınız.

NOT! 

 Bazı modellerde değilken mod bulunmayabilir.

 Statik modda yatak hastanın taşınması ve yeniden konumlandırılmasını kolaylaştırmak

için uygun bir yüzey oluşturur. Statik mod, hasta oturur pozisyondayken çökmesini

önler.

6. UYARI

Kişilerde yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için: 

 Cihaz prize takılı iken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. 

 Cihazın çocuk ve erişkin olmayanlar üzerinde veya yakınında kullanıldığı durumlarda 

dikkatli bir şekilde gözetlenmelidir. 

 Kablo ve fişinde zedelenme olması durumlarında, düzgün çalışmadığı durumlarda, 

düşme ve zedelenme durumlarında veya suyla temas durumlarında cihazı asla 

kullanmayınız. Bu gibi durumlarda cihazı onarım için teknik servise götürünüz. 

 Elektrik kablosunu ısıtmalı ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. 

 Cihazın hava girişlerini asla tıkamayınız veya yatak ve koltuk benzeri, hava girişlerinin 

kapanabileceği yumuşak yüzeylere yerleştirmeyiniz. Hava girişlerine kıl, tüy, toz vb. 

girmesini önleyiniz. 

 Hiçbir açıklık veya tüp içerisine herhangi bir nesne düşürmeyiniz veya sokmayınız. 

 Dış ortamlarda veya aerosol (püskürtme) ürünlerin kullanıldığı ortamlarda 

çalıştırmayınız. 

 Cihazı yalnızca uyun şekilde topraklanmış prizlerde kullanınız. 

İçerik Listesi 

No Bileşen Miktar 

1 Havalı Yatak 1 

2 Pompa 1 

3 Hortum 1 

4 Sigorta (0,5 A) 1 

5 Kullanım Kılavuzu 1 

 Hava pompasının çalışmadığı durumlarda, plastik poşet içerisindeki yeni sigorta 

kullanılarak sigorta değiştirilebilir. Sigorta, pompanın altında yer alan siyah düğmede 

bulunabilir. 
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Kullanım Kılavuzu İçin 

Taratınız. 
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