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1. Úvod
AmbuMan School se může používat k demonstraci a školení všech postupů pro  
základní resuscitaci.
Je určeno pro použití k edukaci žáků ve školách pod dohledem instruktora nebo učitele.

AmbuMan School se bude používat zejména s ohledem na níže uvedené specifikace pro 
školení resuscitace.
 - ventilace z úst do úst
 - ventilace z úst do nosu
 - Zevní komprese hrudníku
 - Uložení pádel AED

2. Technické specifikace
2.1. Rozměry
Hmotnost: 0,8 kg
Rozměry (délka x šířka x výška): 45 x 30 x 10 cm

2.2. Materiál

Pásky Nylon Hlava Silikonové

Základní deska Polykarbonát Obličejový díl Polyvinyl chlorid

Pod Styren-butadienového 
kaučuku

Plicní vak Polyvinyl chlorid

Hrudník Polypropylen Hlavový vak Polyethylene

2.3. Použití a uchovávání
Teplota skladování (bez kondenzace): -18 °C (-0,4 °F) až 40 °C (105 °F)
Teplota použití (bez kondenzace): -5 °C (23 °F) až 40 °C (105 °F)
Vlhkost: 5 % až 95 %

3. Použití
3.1. Příprava na výcvik
Rozbalte hlavu po vrchol a nafoukněte. Po nafouknutí vzduchový ventil uzavřete. ➀
Otočte figurínu hlavou dolů, uvolněte pásky ze středu a zajistěte na suchý zip na vnějšku. ➁
Vložte hlavový vak a připevněte tvář k hlavě. ➂
Figurína je nyní připravena pro školení KPR.

POZNÁMKA: 
Používejte pouze pumpu nebo stříkačku pro nafouknutí hlavy, abyste předešli 
kontaminaci hlavy.
Pokud hlava během použití kolabuje, otevřete hlavový ventil a znovu hlavu nafoukněte 
na dostatečnou úroveň.

Nikdy nepoužívejte figurínu bez hlavového vaku, protože by mohlo dojít ke  
kontaminaci uvnitř.
Hlavové vaky a tvářové díly se musí před použitím novým školencem vyměnit.

3.2. Po výcviku
Odstraňte tvářový díl a hlavový vak a hlavový vak vyhoďte.
Očistěte tělo a tvářový díl dle popisu v bodě 3.3.
Otočte figurínou hlavou dolů, zatlačte základní desku do středu a figurínu stlačte. 
Zatáhněte za pásek nejprve do strany a pak pásek připevněte suchým zipem do středu 
základní desky. ➃
Otevřete vzduchový ventil a hlavu pro vyfouknutí stlačte. Pak vzduchový ventil zavřete. ➄
Odklopte hlavu na hrudník a umístěte figurínu zpět do krabice pro uskladnění. ➅

3.3. Čištění
3.3.1. Obličejový díl 
Ruční čištění
A. Opláchněte obličejový díl v čisté vodě.
B.  Díly umývejte v teplé vodě o teplotě max. 65 °C (150 °F) za použití jemného

čisticího prostředku.
C. Důkladně opláchněte v čisté vodě a odstraňte všechny zbytky čisticího prostředku.

Praní v pračce
Obličejové díly lze prát v běžné pračce. Aplikujte normální dávku čisticího prostředku a 
zvolte mycí program s maximální teplotou 70 °C (158°F). 

Dezinfekce
A.  Umístěte díly do roztoku chlornanu sodného s koncentrací alespoň 500 ppm

volného chloru (1/4 hrnku tekutého domácího bělidla v jednom galonu (asi 4 litry)
vody z vodovodu po dobu 10 minut). Tento roztok musí být čerstvý a po použití musí
být zlikvidován.

B.  Umístěte díly do 70 % alkoholového roztoku chlorhexidinu na dobu 2 minut
(70 % ethylalkoholu a 0,5 % chlorhexidinu).

C.  Chemickou dezinfekci lze provést také pomocí schváleného dezinfekčního roztoku
vhodného pro použití v kombinaci s polyvinylchloridem (PVC). Pokyny dodavatele
týkající se dávkování a doby dezinfekce je nutné důsledně dodržovat.

D. Po dezinfekci vždy opláchněte díly čistou vodou a nechte před uložením uschnout.

POZNÁMKA: Obličejový díl nevystavujte působení vroucí vody. Nelze jej ani 
autoklávovat nebo sterilizovat plynem.

3.3.2. Čištění hlavy a těla
Otřete hlavu a tělo hadříkemnavlhčeným v čisté vodě.




