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1. Introduction
L'AmbuMan School peut être utilisé pour la démonstration et l'enseignement de toutes 
les procédures de secourisme et de réanimation de base.
Il est destiné à être utilisé pour la formation d'élèves en milieu scolaire sous la 
supervision d'un instructeur/professeur.

L'utilisation de l'AmbuMan School sera principalement axée sur les spécifications 
ci-dessous pour la formation aux procédures de réanimation.
 - Bouche-à-bouche
 - Bouche-à-nez
 - Compression thoracique externe
 - Mise en place d'électrodes de DAE

2. Caractéristiques techniques
2.1. Dimensions
Poids : 0,8 kg
Dimensions (L x l x h) : 45 x 30 x 10 cm

2.2. Matériau

Sangles Nylon Tête Silicone

Plaque de base Polycarbonate Peau de visage Chlorure de polyvinyle

Soufflet Elastomère 
thermoplastique

Poche pulmonaire Chlorure de polyvinyle

Thorax Polypropylène Sac d'insufflation Polyéthylène

2.3. Utilisation et stockage
Température de stockage (sans condensation) : -18 °C (-0,4 °F) à 40 °C (105 °F)
Température d'utilisation (sans condensation) : -5 °C (23 °F) à 40 °C (105 °F)
Humidité : 5 % à 95 %

3. Utilisation
3.1. Préparatifs pour la formation
Déplier la tête vers le haut et gonfler la tête. Fermer la valve pneumatique après 
le gonflage. ➀
Retourner le mannequin, libérer les sangles du milieu et les fixer sur le Velcro à 
l'extérieur. ➁
Insérer un sac d'insufflation et monter la peau de visage sur la tête. ➂
Le mannequin est maintenant prêt pour la formation RCP.

REMARQUE : 
Utiliser uniquement une pompe ou une seringue pour gonfler la tête afin d'éviter toute 
contamination de la tête.
Si la tête s'affaisse en cours d'utilisation, ouvrir la valve de la tête et regonfler la tête à un 
niveau suffisant.
Ne jamais utiliser le mannequin sans sac d'insufflation, car l'intérieur du mannequin 
pourrait être contaminé.
Les sacs d'insufflation et les peaux de visage doivent être changés avant toute utilisation 
par un nouveau stagiaire.

3.2. Après la formation
Retirer la peau de visage et le sac d'insufflation et jeter le sac d'insufflation.
Nettoyer le corps et la peau de visage comme le décrit la section 3.3.
Retourner le mannequin, pousser la plaque de base au centre pour comprimer  
le mannequin. 
Tirer d'abord les côtés de la sangle puis fixer la sangle à l'aide du Velcro au milieu de la 
plaque de base. ➃
Ouvrir la valve pneumatique et comprimer la tête pour la dégonfler, puis fermer la valve 
pneumatique. ➄
Replier la tête sur la poitrine et remettre le mannequin dans la boîte pour le stocker. ➅

3.3. Nettoyage
3.3.1. Peau de visage 
Nettoyage manuel
A. Rincer la peau de visage à l'eau claire.
B. Laver les éléments à l'eau chaude, max. 65 °C (150 °F), avec un détergent doux.
C. Rincer soigneusement à l'eau claire pour enlever toute trace de détergent.

Lavage en machine
Les peaux de visage peuvent être lavées dans un lave-linge ordinaire. Appliquer une 
dose normale de détergent et choisir un programme dont la température maximale est 
de 70 °C (158 °F).

Désinfection
A.  Placer les éléments dans une solution d'hypochlorite de sodium à 500 ppm de chlore

actif au moins (1/4 de tasse de javel domestique liquide par gallon (env. 4 litres) d'eau
du robinet) pendant 10 minutes. Cette solution doit être utilisée juste après sa
réalisation puis jetée.

B.  Placer les éléments dans une solution de chlorhexidine alcoolique à 70 % pendant
2 minutes (70 % d'alcool éthylique et 0,5 % de chlorhexidine).
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1. Bevezetés
Az AmbuMan School segítségével bemutathatók és oktathatók az alapvető újraélesztési 
folyamatok.
Oktatói/tanári felügyelet mellett diákok oktatására készült.

Az AmbuMan School segítségével az újraélesztési folyamat alábbi pontjai oktathatóak.
 - Szájból szájba lélegeztetés
 - Szájból orrba lélegeztetés
 - Külső mellkaskompresszió
 - AED párnák felhelyezése

2. Műszaki jellemzők
2.1. Méretek
Tömeg: 0,8 kg
Mérete (H x Sz x M): 45 x 30 x 10 cm

2.2. Anyag

Pántok Nejlon Fej Szilikon

Alsó lemez Polikarbonát Arcrész Polivinil-klorid

Belső rész Hőre lágyuló 
elasztomer

Tüdőzsák Polivinil-klorid

Mellkas Polipropilén Fejzsák Polietilén

2.3. Használat és tárolás
Tárolási hőmérséklet (nem lecsapódó): –18 °C (-0,4 °F) és 40 °C (105 °F) között
Használati hőmérséklet (nem lecsapódó): –5 °C (23 °F) és 40 °C (105 °F) között
Páratartalom: 5–95 %

3. Használat
3.1. Előkészítés az oktatásra
Hajtsa ki a fejet, és fújja fel. A felfújást követően zárja le a levegőszelepet. ➀
Fordítsa meg a tanbábut, középen oldja ki a pántokat, majd rögzítse őket a külső 
tépőzárakon. ➁
Helyezze be a fejzsákot, majd illessze az arcrészt a fejre. ➂
A tanbábu készen áll az újraélesztési folyamat oktatására.

MEGJEGYZÉS: 
A fej beszennyeződésének elkerülése érdekében a fejet csak pumpa vagy fecskendő 
használatával fújja fel.

Ha használat közben összeesik a fej, nyissa ki a fejszelepet és a kívánt mértékben fújja fel.
Soha ne használja a tanbábut fejzsák nélkül, mivel így a tanbábu belseje 
beszennyeződhet.
A fejzsákot és az arcrészt minden új tanulónál cserélni kell.

3.2. Oktatás után
Távolítsa el az arcrészt és a fejzsákot. A fejzsákot ki kell dobni.
A 3.3-as részben leírt módon tisztítsa meg a testet és az arcrészt.
Fordítsa meg a tanbábut, majd az összenyomáshoz középen nyomja be az alsó lemezt. 
Először húzza ki oldalra a pántokat, majd a tépőzárral rögzítse őket az alsó lemez közepén. ➃
Nyissa ki a levegőszelepet, a leengedéshez nyomja össze a fejet, majd zárja le a szelepet. ➄
Hajtsa a fejet a mellkasra, majd tegye a tanbábut a tárolódobozba. ➅

3.3. Tisztítás
3.3.1. Arcrész 
Kézi tisztítás
A. Tiszta vízzel öblítse el az arcrészt.
B. Mossa ki a darabokat meleg, legfeljebb 65 °C-os (150 °F), enyhe mosószeres vízben.
C.  Alaposan öblítse el a darabokat tiszta vízben, hogy a mosószer minden maradványát

eltávolítsa.

Gépi tisztítás
Az arcrész mosható hagyományos mosógépben. Használjon normál mennyiségű
mosószert, és legfeljebb 70 °C (158 °F) hőmérsékletű mosóprogramot válasszon. 

Fertőtlenítés
A.  Tegye a darabokat nátrium-hipoklorit legalább 500 mg/l aktív klórt tartalmazó

oldatába (1/4 pohár folyékony háztartási fehérítő kb. 4 liter csapvízben) 10 percre. Az
oldatnak frissnek kell lennie; használat után ki kell önteni.

B.  Tegye a darabokat 70%-os alkoholos klórhexidin oldatba 2 percre (70% etil-alkohol és
0,5% klórhexidin).

C.  Vegyi fertőtlenítés is végezhető elismert, polivinil-kloridhoz (PVC) használható
fertőtlenítőszerekkel. A forgalmazó adagolásra és a fertőtlenítési időtartamra
vonatkozó utasításait szigorúan be kell tartani.

D.  Fertőtlenítés után mindig öblítse el a darabokat tiszta vízben, és mielőtt eltenné,
hagyja azokat száradni.

MEGJEGYZÉS: Az arcmaszk nem tehető ki főzésnek, autoklávozásnak vagy 
gázsterilizálásnak.

3.3.2. A fej és a test tisztítása
Tiszta vízzel megnedvesített ruhával törölje át a fejet és a testet.


