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FERNO2/Spiracle-elvytysmaskin käyttöohjeet 

FERNO2/Spiracle-elvytysmaski tarjoaa fyysisen esteen pelastajan ja uhrin välille, mikä poistaa pelastajan huulien suoran 

kosketuksen tuntemattomaan kohteeseen; Aloita suusta suuhun -elvytys viipymättä. 

Maski muodostaa ilmatiiviin tiivisteen kasvoille, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon sekä suun että nenän läpi samanaikaisesti. 

Ennen tämän laitteen käyttöä on kouluttauduttava asianmukaisesti elvytykseen ja ensiapuun. Harjoittele käyttöä                

niin, että olet valmis mihin tahansa hätätilanteeseen. 

HUOMAUTUS: Hätätilanteessa ota aina yhteyttä 112 mahdollisimman pian. 

HUOMAUTUS: Jos sinulla ei ole elvytysmaskia, aloita suusta suuhun -elvytys viipymättä. 

                          

KÄYTTÖ AIKUISILLE JA LAPSILLE: 

1. Poista maski/venttiilikokoonpano kotelosta. Työnnä pehmeä kupu sormillasi ulos ja varmista, että venttiili on paikallaan. 

2. Laita suojakäsineet (valinnainen joissakin malleissa).  

3. Tyhjentäkää ilmatiet. 

4. Aseta maski potilaan suun ja nenän päälle. Käytä maskin reunaa vetääkseen alahuulen sisään niin, että potilaan suu pysyy 

auki maskin alla. Pidä maskia ja sormia peukaloilla tarttuaksesi alaleukaan korvalehtien edessä. Avaa ilmatie vetämällä 

ylöspäin ja sulje maski. 

5. Puhalla hitaasti ilmatieventtiiliin kahdesti ja katso, kun potilaan rintakehä nousee. Jos potilaan rintakehä ei nouse; pään ja 

leuan asentoa, kunnes puhallat ilmaan potilaaseen onnistuneesti. 

6. Puhalla potilasta viiden sekunnin välein aikuiselle tai joka kolmas sekunti lapselle. Jatka pelastushengitystä, kunnes potilas 

reagoi tai ylempi lääketieteellinen viranomainen vapauttaa sinut. 

7. Käytettäväksi lapselle yksinkertaisesti käänteinen maski. 

HUOMAUTUS: Jos potilas oksentaa; poista taitettava maski ja puhdista sekä potilaan ilmatiet että maski käsillä/sormillasi. Jatka 

pelastushengitystä nopeasti. 

KÄYTTÖ IMEVÄISTEN KANSSA: 

FERNO2/Spiracle-elvytysmaski voidaan kääntää niin, että se sopii paremmin vauvojen kasvoille. Aseta maskin 

nenäosa imeväisten leuan alle. Sulje taitettava maski aikuisten/lasten osiossa kuvatulla tavalla ja tuuleta vähintään joka 

kolmas sekunti edellä kuvatulla tekniikalla. 

KÄYTTÖ HAPEN KANSSA (VALINNAINEN): 

FERNO2/Spiracle CPR Maskia voidaan käyttää mysös lisähapen kanssa. Kiinnitä happiletku valinnaiseen 

happiventtiiliin ja aseta virtausnopeus. Päähihna on mukana kaikissa malleissa, joissa on valinnainen happiventtiili. 

Jos potilas hengittää spontaanisti, aseta taitettava maski potilaan kasvoille päänhihnalla. Jos potilas EI hengitä, aloita 

elvytys välittömästi. Lisähapen käyttö FERNO2/Spiracle-elvytysmaskiin lisää potilaalle toimitettua happea. Lisähappi 

ei vaikuta pelastajaan.   

 

 

 

KÄYTTÖ MUIDEN ILMANVAIHTOLAITTEIDEN KANSSA: 

FERNO2/Spiracle CPR Maskia voidaan käyttää pussiventtiilinaamarin tai happikäyttöisten ilmanvaihtolaitteiden 

kanssa. Irrota venttiili/suodatinkokoonpano ja kiinnitä taitettava maski. 
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ÄLÄ pastöroi, keitä, höyrytä tai kaasuautoklaavaa tätä laitetta. Maskikomponenttivoidaan puhdistaa kylmällä nesteen 

desinfiointiliuoksella vain samalle potilaalle! Tämä on "yksi potilas", "kertakäyttöinen" kohde. ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA 

UUDELLEEN. Tuotteen uudelleenkäyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja/tai potilaalle. Vaarat, kuten tuotteen hajoaminen  

ja/tai ristikontaminaatio.  
 

Tekniset: 

Lämpötilarajat: 

Käyttö: -1°F (-18°C) - 140°F (40°C) 

Säilytys: -40°F (-40°C) - 140°F (60°C) 

 

Inspiratorinen vastus: 

2,5 cm/H2O50 lpm virtausnopeudella 

Vanhentumiskestävyys: 

3,5 cm/H2O 50 lpm virtausnopeudella 

Maski kantokotelossa: 

Mitat: 5-1/4" X 4-1/4" X 1-3/4" 

Paino: Noin 4,5 oz. 

 

LATEKSITON JA DEHP-vapaa 
 

Uudelleentilaustiedot Katso alla oleva luettelo 
 

FERNO2/SPIRACLE ELVYTYSNAAMIO UUDELLEEN KÄYTTÖKELPOINEN 

ELVYTYSNAAMIO 

(Ei-autoklaavattava - puhdista nestemäisellä kemiallisella steriliz-ationilla) 

kohta koodi kuvaus 

1 T50520-yte 
FERNO2/SPIRACLE  CPR MASK: Maski ventiilillä,  02 Port, 

Päähihna  punaisessa kotelossa     

2 50521  
Vaihto yksiosainen venttiili (vain kertakäyttöinen) Sopii kaikkiin 

malleihin 

 
 

 
 

 
  
 
 

   Valmistaja:      
Spiracle Technology      Eurooppalainen Yhteystiedot: 

10601 Calle Lee #190         Ferno Washington Italia s.r.l.   

Los Alamitos, CA 90720 Yhdysvallat      Benedetto Zallnoen kautta n.26      

 Puhelin:714-418-1091  Faksi:714-418-1095     40056, Pieve di Centro (Bo) - Italia 

 Sähköposti:Info@spiracle.com    P +39 051 6860028/ F +39 051 6861508 

Info@ferno.it             
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