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UPOZORNENIA
• Resuscitátor by mal používať výlučne personál školený
v kardiopulmonárnej resuscitácii.
• Nikdy neváhajte s použitím resuscitácie z úst do masky, ak
nie je manuálny resuscitátor k dispozícii alebo nie je ho možné
efektívne využiť.
• V prípade použitia s doplnkovým kyslíkom je zakázané fajčenie
alebo používanie zariadenia v blízkosti elektrického zariadenia,
otvoreného ohňa, ropy alebo iných horľavých chemikálií.
• Nie je vhodné používať zariadenie v toxickom alebo nebezpečnom
ovzduší.
• Pred použitím vyprázdniť dýchacie cesty pacienta.
• Pred použitím overiť správne fungovanie resuscitátora.
• Pevne priložiť masku k tvári pacienta, aby sa zamedzilo úniku
vzduchu.
VŠEOBECNÝ POPIS
Resuscitátor HF-III bol v y tvorený na základe domácich
a zahraničných výrobkov pre manuálnu resuscitáciu dospelých.
Zloženie výrobku je primerané a praktické pre prevádzku
a použitie. Zariadenie má automatický vak a ventil má tvar ústneho
otvoru ryby, ktorý zabezpečuje, aby sa znížil tlak plynu.
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SCHÉMA ZARIADENIA

Zberný vzduchový vak
Pretlakový ventil

Prívod kyslíka

Aspiračný
ventil

Vzduchový vak
Maska

HLAVNÉ TECHNICKÉ Parametre
• Objem: 1200 ml ±20%.
• Maximálna manuálna ventilácia: 50-krát/minuta. (V prípade
potreby pridať ručnú masáž).
• Pri stlačení a zatlačení vaku 40-krát za minútu je výkon
v rozmedzí 16 – 37 kPa.
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PREVÁDZKA
Príprava pred použitím
Skontrolujte resuscitátor

1. Sledujte vyššie uvedený obrázok – jednou rukou stlačte
ventilačný vak. Potom zakryte druhou rukou ventilačnú časť,
kde sa dostane tvár pacienta. Pustite vak a nastane okamžité
nasatie vzduchu do vaku.

2. Sledujte vyššie uvedený obrázok – zakryte otvor vaku a stlačte
vak. Ak nie je možné vak dostatočne stlačiť alebo v prípade,
že stlačenie spôsobuje únik vzduchu medzi rukou a otvorom,
znamená to, že nasávací ventil efektívne zabraňuje úniku
vzduchu v zadnej časti.
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3. Pripojte ventil pacienta k vaku. Testovacie pľúca priložte
k spájaciemu ventilu. Skontrolujte resuscitátor stláčaním
a uvoľňovaním vaku. Stláčajte vak čo najviac. Na základe tohto
postupu by sa mali testovacie pľúca naplniť a potvrdiť, že
ventil vedie vzduch do pacienta efektívne. Ak sa testovacie
pľúca naďalej napĺňajú ďalšími vdychmi, je možná porucha
vydychovacieho ventilu a resuscitátor nie je možné ďalej
používať.

4. Stlačte naplnené testovacie pľúca. Vzduch by mal odísť do
prostredia cez deflektor a nevracať sa späť do vaku.
POZOR: V prípade, že resuscitátor nespĺňa všetky kritériá
špecifikované v kroku 4 „Testovanie resuscitátora“, je potrebné
resuscitátor vymeniť.
V prípade potreby kyslíka, pripojte kyslíkovú trubicu k vaku
a pripojte aj merač prietoku kyslíka, potrebný na meranie
náležitého objemu kyslíka.
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Pokyny

Odstráňte z ústnej dutiny cudzie predmety.

Uložte pacienta tak, aby mal dýchacie cesty voľné.

Masku priložte pevne k tvári.
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Rýchlo stlačte a uvoľnite vak, tak zabezpečíte dostatok času na
výdych pacienta a rozšírenie vaku.

Pozorujte hrudník pacienta a počúvajte vzduch unikajúci
z ventilu pri výdychu pacienta. Ak pacient nedýcha a vzduch
neuniká z ventilu, dýchacie cesty pacienta alebo ventil na
prívod vzduchu do vaku sú zablokované. Okamžite podniknite
príslušné kroky alebo použite iný vhodný postup.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Ventilačná časť obsahuje nastaviteľný ventil, ventil pacienta
a náhradné diely. Tieto časti je potrebné po použití sterilizovať.
Umelá časť resuscitátora je vyrobená z plastu a preto je potrebné,
aby obsluha pracovala s touto časťou opatrne a zabránila
poškodeniu. Ak sa časť ventilačného zariadenia zlomí, je potrebné
ho okamžite nahradiť.
• Nedotýkajte sa vaku ostrými a ťažkými nástrojmi.
• Po každom použití masky je potrebné ju sterilizovať.
ZÁVER
Vážený zákazník,
tento manuál poskytuje informácie o Resuscitačnom vaku HF-III.
Preto používajte toto zariadenie v súlade s týmto manuálom.
Jares, spol. s r.o. nie je zodpovedný za poruchy výrobku spôsobené
nesprávnym používaním alebo neoprávnenou opravou výrobku.
Všetci používatelia by mali pred použitím zariadenia pozorne
preštudovať tento manuál. V prípade nejasností kontaktujte
našu spoločnosť alebo našich zástupcov.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických podmienok
výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Napriek tomu Vás
o podstatných zmenách určite budeme informovať.
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Obsah balenia
Zariadenie Resuscitačný vak HF-III obsahuje nasledujúce časti.
Pri preberaní resuscitačného vaku prosím skontrolujte obsah.
Číslo

Popis položky

Množstvo

1

Maska

1

2

Aspiračný ventil

1

3

Pretlakový ventil

1

4

Vzduchový vak

1

5

Zberný vzduchový vak

1

7

Manuál pre obsluhu
(vrátane manipulácie
a dočasného
prevádzkového postupu)

1

Balené:
Dňa:
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Poznámky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
Servis
V prípade akejkoľvek poruchy prístroja, vyplnite na internetovej
adrese www.jares.sk/zdravotnictvo v sekcií „SERVIS“ servisný
formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme kontaktovať.
Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou záručnej
opravy.
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