
FERNO2/Spiracle CPR Maske Bruksanvisninger 

FERNO2/Spiracle HLR Mask  gir en fysisk barriere mellom redningsmann og pasient, og eliminerer direkte 

kontakt med redningsmannens lepper; man får STARTET  munn-til-munn-ventilasjon uten forsinkelse. 

Den sammenleggbare masken fremmer en lufttett forsegling til ansiktet slik at ventilasjon gjennom både munn 

og nese samtidig. Riktig opplæring i ventilasjon og HLR bør gjennomføres før du bruker denne enheten. Øv deg  

på treningsdukker slik at du er klar for enhver nødsituasjon som kan oppstå. 

MERK: I nødstilfeller må du alltid kontakte 113. 

MERK: Hvis  du ikke har HLR-masken, må du starte munn-til-munn-ventilasjon uten forsinkelse. 

                          

BRUKES PÅ VOKSNE OG BARN: 

1. Fjern maske-/ventilenheten fra etuiet. Skyv ut den myke kuppelen med fingrene og sørg for at den 

enveisventilen  er på plass. 

2. Vurder å benytte vernehanskene (valgfritt på noen modeller).  

3. Sørg for frie luftveienr.. 

4. Plasser masken over pasientens munn og nese. Bruk kanten på masken til å trekke tilbake underleppen slik 

at pasientens munn forblir åpen under masken. Bruk tommelen til å holde masken og fingrene for å gripe 

underkjeven foran øreflippene. Trekk oppover for å åpne luftveiene og forsegle masken. 

5. Blås sakte inn i luftveisventilen to ganger og se at pasientens bryst stiger. Hvis pasientens bryst ikke stiger; 

replasser hodet og haken til du får ventilert pasienten. 

6. Ventiler pasienten hvert femte sekund for en voksen eller hvert tredje sekund for et barn. Fortsett 

redningspusten til pasienten reagerer eller du blir avløst av en høyere medisinsk myndighet. 

7. For bruk på et barn er det bare å snu masken. 

MERK:  Hvis pasienten kaster opp; fjern den sammenleggbare masken og rengjør både pasientens luftvei og 

masken med fingrene med hanskede fingre. Fortsett redningspusten omgående. 

BRUK PÅ SPEDBARN: 

FERNO2/Spiracle HLR Mask kan reverseres slik at den passer bedre til et  spedbarns  ansikt. Plasser 

nesedelen av masken under  spedbarnshaken.  Tett den sammenleggbare masken som beskrevet under 

delen Voksen/barn og ventiler minst hvert tredje sekund ved hjelp av den tidligere beskrevne 

teknikken. 

BRUK MED OKSYGEN (VALGFRITT): 

FERNO2/Spiracle HLR Mask kan brukes med ekstra oksygen. Fest oksygenslangen til den valgfrie 

oksygenventilen og still inn strømningshastigheten. En hodestropp er inkludert på alle modeller som 

har den valgfrie oksygenventilen. Hvis pasienten puster spontant,  bruker du hodestroppen til å 

plassere den sammenleggbare masken på pasientens ansikt. Hvis pasienten IKKE puster, benytter du 

munnen for å blåse i masken umiddelbart. Bruk av ekstra oksygen til  FERNO2/Spiracle HLR Mask  

vil øke det leverte oksygenet til pasienten. Redningsmannen vil ikke bli påvirket av bruk av  

ekstra oksygen. 

 



 

 

BRUKES SAMMEN MED ANNET VENTILASJONSUTSTYR: 

FERNO2/Spiracle HLR Mask kan brukes med bag-valve maske eller oksygendrevne 

ventilasjonsenheter. Bare løsne ventilen/filterenheten og fest den sammenleggbare masken. 
 

Ikke pasteuriser, kok,  damp eller gass autoklaver denne enheten. Maskekomponentenkan kun rengjøres 

med kald væskedesinfeksjonsmiddelløsning for samme pasient! Dette er en "enkelt pasient", "engangs" 

element. IKKE BRUK PRODUKTET PÅ NYTT. Gjenbruk av produktet kan være farlig for brukeren 

og/eller pasienten. Farer vil kunne være nedbrytning av produktet og/eller krysskontaminering fra pasient 

til pasient. 
 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Temperaturgrenser: 

Ved bruk: -1°F (-18°C) til 140°F (40°C) 

Oppbevaring:°-40 F (-40°C) til 140°F (60°C) 

 

Inspiratorisk motstand: 

2,5 cm/H2O ved50 lpm strømningshastighet 

Ekspiratorisk motstand: 

3,5 cm/H2O ved 50 lpm strømningshastighet 

Maske i bæreveske: 

Dimensjoner: 13,5 cm  X 10.8 cm X 4,45 cm 

Vekt: Ca. 0,5 kg. 

 

LATEX GRATIS OG DEHP GRATIS 
 

Informasjon om ombestilling Se listen nedenfor 
 

FERNO2/SPIRACLE HLR MaskE GJENBRUKBAR HLR MASKE 

(Ikke-autoklaverbar - rengjør ved flytende kjemisk sterilisering) 

vare kode beskrivelse 

1 T50520 
FERNO2/SPIRACLE HLR MASKE: Maske med ventil, 02 Ventil, 

Hodestropp i rødt etui 

2 50521  Utskifting av enveisventil (kun engangsbruk) Passer alle ovenfor 

 


