
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

KÄYTTÖOHJEET:  
Antaa hätähengitystukea maskin tai potilaan hengitysteihin työnnetyn letkun avulla.   
LISÄTARVIKKEET: 
Mercury Medical: painemittari, PEEP-venttiili, OMNI-Link®, naamarit, suodatin, irrotuskiila, PEEP-venttiili suodattimella,
Flex-Link, LiteSaver® painemittari, CO2-ilmaisin

   
VAROITUKSET: 
1.     Tämän laitteen virheellinen käyttö voi olla vaarallista.

Jos käytät lisähappea, älä salli tupakointia tai käytä laitetta kipinöintilaitteiden, avotulen, öljyn tai muiden syttyvien
kemikaalien lähellä.
Ei saa käyttää myrkyllisissä tai vaarallisissa ympäristöissä.
MERCURY MEDICAL® PEEP -venttiiliä saavat käyttää vain kokeneet henkilöt, jotka ovat tietoisia siitä, että
positiivisella uloshengityspaineella (PEEP) voi olla haitallinen vaikutus potilaan verenkiertoon. PEEPiä
käytettäessä potilaan tilaa tulee seurata ja PEEP-paine varmentaa manometrillä.
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.
Paineenvalvontaportti on tarkoitettu vain paineen valvontaan. Paineenvalvontaportin käyttäminen muihin
sovelluksiin voi aiheuttaa potilasvamman.
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VAROTOIMENPITEET: 
1.     Elvytyslaitetta saavat käyttää vain sydän- ja keuhkoelvytykseen koulutetut henkilöt.

Älä koskaan odota suusta maskiin -elvytyksen aloittamista, jos manuaalista elvytyslaitetta ei ole heti
saatavilla tai sitä ei voida käyttää tehokkaasti (katso osastosi protokollaa hyväksytystä potilaan elvytysmenettelystä).
Vauvan ja lapsen yksiköt on varustettu paineenrajoittimella, joka avautuu noin 40 cm H2O:ssa. Äkillinen,
suurimääräinen sisäänhengitys voi kuitenkin aiheuttaa sen, että yksikkö ylittää tämän tason.
Varmista elvytyslaitteen oikea toiminta ja tyhjennä potilaan hengitystiet tarkkailemalla seuraavia seikkoja:
- Potilasta tuuletetaan, mikä osoittaa rintakehän nousun ja laskun. Suosittelemme hengitysteiden
  painemanometrin käyttöä.
- Oikea CPR/CPR-2-pussin venttiilin toiminta (katso kohtaa #3, "Testaa elvytyslaite" ennen 
  käyttöä "Käyttöohjeet" -kohdasta).
- Maskissa ja venttiilissä ei ole esteitä. Poistaaksesi venttiilin tukkeumia purista ja ravista pussia reippaasti
  tai huuhtele vedellä.
Älä steriloi CPR/CPR-2-pussia. Nämä tuotteet on suunniteltu vain yhden potilaan käyttöön, eikä osia ole
tarkoitettu uudelleenkäyttöön.
Tämä laite on koottu PVC-osista, jotka sisältävät vähän ftalaattia, kuten on ilmoitettu. Tätä on harkittava
hoidettaessa lapsia tai raskaana olevia tai imeviä naisia.
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KÄYTTÖOHJEET:
1.     Irrota elvytyslaite ulommasta suojapussista. Laajenna CPR/CPR-2-palje käyttöasentoonsa. Laajennettavilla

säiliöillä varustetuissa yksiköissä laajenna kokonaan ennen käyttöä.
Tarkista yksikkö varmistaaksesi, että järjestelmä on täydellinen.
Ennen käyttöä; "TESTAA PALJE":

 
 

2.      
3.     : 

a)     Paina elvytyspussia yhdellä kädellä ja sulje sitten potilaan venttiilin ulostulo toisella kädelläsi. Vapauta
ote palkeesta. Nopea palkeen uudelleenlaajeneminen varmistaa tehokkaan ilmanoton.
Irrota potilasventtiili, sulje kaula-aukko ja yritä puristaa paljetta. Jos paljetta ei voida puristaa kokoon 
kohtuullisella voimalla tai jos palkeen puristus pakottaa ilman ulos käden ja pussin kaulan välistä, imuventtiili
estää tehokkaasti ilman poistumisen taaksepäin.
c) Kiinnitä potilasventtiili palkeeseen. Aseta testikeuhko venttiilin liittimen päälle (potilaan puoli). Testaa
elvytyslaitetta puristamalla ja vapauttamalla elvytyspaljetta yhdellä kädellä mahdollisimman nopeasti vähintään
10 hengenvedon ajan. Purista elvytyspalje kokonaan jokaisella puristuksella. Tämän pitäisi täyttää testikeuhko
ja varmistaa, että potilasventtiili ohjaa tehokkaasti sisäänhengitysilmaa potilaaseen. Huomautus: Jos elvytyslaite
jatkaa täyttymistä hengitysten pinoutumisesta johtuen, epäile potilasventtiilin olevan viallinen ja poista elvytyslait
käytöstä.
Purista täytetty testikeuhko. Ilman tulee poistua ilmakehään ohjaimen kautta eikä palata tuuletuspussiin.

Kun käytät yksikköä paineenrajoituslaitteen kanssa, testaa oikea toiminta sulkemalla potilasventtiilin
ulostulo ja puristamalla pussia paineenrajoituslaitteen avautumisen varmistamiseksi. Huomautus:
Jos elvytyslaite ei täytä kaikkia kohdassa 3, "Testaa elvytyslaite" kuvattuja kriteerejä, toimi välittömästi
vaihtamalla elvytyslaite. Hävitä laitoksen protokollan mukaisesti.
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4.     Sisäänhengityksen PAINEENRAJOITUS LAITE. Vauvojen ja lasten elvytyslaitteissa voi olla potilasventtiili, jossa
on painetta rajoittava laite (Pop-off). Joissakin aikuisten ja pienissä aikuisten palkissa niitä voi myös olla. 
Jos sisäänhengitys kohtaa keuhkojen vastuksen, ilmaantuminen tapahtuu, mikä rajoittaa paineen noin 
40 cm H2O:iin, mikä vähentää mahalaukun turvotuksen tai keuhkojen repeämän riskiä. Laitetta avattaessa
kuuluu sihisevä ääni. Potilasventtiilissä on sisäänrakennettu paineenvalvontaportti, jota suositellaan imeväisten
ja pienten lasten elvyttämiseen, poista korkki ja kiinnitä valvontalaite, kiinnitä korkki takaisin, kun et käytä. 
Huomautus: Kun tarvitaan suurempia sisäänhengityspaineita, paineenrajoitin voidaan sulkea lukituksella. Ilman 
paineenalennusta käytettäessä suositellaan hengitysteiden painemanometrin käyttöä.
Jos elvytystä tehdään paikoissa, joissa tarvitaan suuria happipitoisuuksia, kiinnitä happiletku happilähteeseen, 
kuten virtausmittariin tai säädettävään hapensäätimeen.
Kun varaajapussi on käytössä, säädä happivirtausta tarpeen mukaan niin, että pussi pysyy täysin tai
osittain täytettynä käytön aikana, sen mukaan, kumpi haluat. Aerosolisäiliötä käytettäessä suositellaan 15 litran virtausta.
Kun käytät CPR/CPR-2-pussiin kiinnitettyä maskia, varmista, että se on tiukka ja tukeva.
Kun käytät endotrakeaaliputkea tai trakeotomialetkuadapteria, poista maski ja kiinnitä potilasventtiilin
ulostulo suoraan putkeen. Kääntyvä liitäntä tarjoaa 15 mm:n sisähalkaisijan. portti tähän tarkoitukseen.
Potilasventtiilissä on sisäänrakennettu PEEP-sovitinportti. Kiinnitä PEEP-venttiili porttiin poistamalla 
uloshengitysohjain ja lisäämällä PEEP-venttiili kevyesti kiertämällä, kun työnnät osia yhteen varmistaaksesi 
tiukan ja turvallisen istuvuuden. Kun säädät MERCURY MEDICAL® PEEP -venttiiliä, kytke painemittari linjaan 
potilaan hengitysjärjestelmän kanssa ja lue painemittari säädön aikana. Kierrä säätösuojusta myötäpäivään 
lisätäksesi PEEP:tä tai vastapäivään vähentääksesi PEEP:iä. Säätöalue on 0 – 20 cm H2O (mbar).
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TEKNISET TIEDOT JA SUORITUSKYKY*:

*Suoritusarvot on saavutettu testioloissa, mutta ne voivat vaihdella oikeassa käytössäe.
Tietoa testitavoista on saatavilla MERCURY MEDICALILTA®.
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Po�laan paino AHA
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Pieni AikuinenAikuinen

Happipitoisuus
varaajapussilla

Happipitoisuus
ilman

varaajapussia

Happipitoisuus
aerosolilla

(22 aallote�u letku)
varaajapussilla

Happipitoisuus
isolla

varaajapussilla

Paino (palje+ven�ili)

Taajuus Nousuarvo NousuarvoTaajuusLPM

Happipitoisuus
varaajapussilla

Happipitoisuus
ilman

varaajapussia

Happipitoisuus
aerosolilla

(22 aallote�u letku)
varaajapussilla

Happipitoisuus
isolla

varaajapussilla

CPR CPR-2 CPR CPR-2

LPM Taajuus Taajuus

< 4 cmH2O 
< 2 cmH2O
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Po�laan paino AHA
Po�laan paino ISO     

Suurin isku�lavuus (mL)
Palkeen �lavuus

Varaajapussin �lavuus
Sisäänhengitys vastus

500 mL 315 mL 240 mL

7 - 30 Kg
5 - 10 Kg

Lapsi Vastasyntynyt

Uloshenigtysvastus  

VastasyntynytLapsi

174g 215g 152g 165g

27/7.327.5/9.3Ulkoiset mitat. Pituus
halkaisija (cm), ilman varaajapussia

Paino (palje+ven�ili) 
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ISO po�lasliitäntäpor�
uloshengitysaukko

Happiletkun lii�n

Taaksepäin/eteenpäin vuoto

manometrin tarkkuus

Paineenrajoi�n
Käy�ölämpö�la
Käy�ölämpö�la

Mitätön
Noin 7.0 mL

Noin 40 +5/-10 cmH2O lukitusominaisuudella (jos varusteena)
- 40°C to + 60°C, 40% to 95% Suhteellinen kosteus

Tyhjä �la

15mm Nainen/22mm Uros
30mm Uros

Sopii DISS O2 tai ¼” (noin 6mm) vakioletkun lii�meen

- 18°C to + 50°C, 15% to 95% Suhteellinen kosteus (CPR) / - 10°C to + 50°C, 15% to 95% Suhteellinen kosteus (CPR-2)
< 15 cm H2O ± 3 cm H2O, > 15 cm H2O ± 5 cm H2O (jos varusteena)

CPR-palje (tummansininen) ja CPR-2-palje (vaaleansininen) 
Kertakäyttöinen manuaalinen elvytyslaite 

Käyttöohjeet  
(Aikuinen, Pieni aikuinen, Lapsi, Vauva) 

Huomautus: Vain sydän- ja keuhkoelvytykseen koulutetun henkilöstön tulisi käyttää.  

(fi)
CPR-palje (tummansininen) ja CPR-2-palje (vaaleansininen) 

Kertakäyttöinen manuaalinen elvytyslaite 
Käyttöohjeet  

(Aikuinen, Pieni aikuinen, Lapsi, Vauva) 
Huomautus: Vain sydän- ja keuhkoelvytykseen koulutetun henkilöstön tulisi käyttää.  

(fi)

MR-EHDOLLINEN:  
Staattinen magneettinen kenttä enintään 3,0 teslaa 
Spatiaalinen gradientti enintään 3000 gauss/cm

Lääkinnällinen
laite
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