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1. Εισαγωγή
Το AmbuMan School μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επίδειξης και εκπαίδευσης 
σε όλες τις διαδικασίες βασικής αναζωογόνησης υποστήριξης ζωής.
Προορίζεται για χρήση στην εκπαίδευση μαθητών σε σχολεία, υπό την εποπτεία 
εκπαιδευτή/καθηγητή.

Το AmbuMan School θα χρησιμοποιηθεί κυρίως με έμφαση στις κάτωθι προδιαγραφές 
εκπαίδευσης στις διαδικασίες αναζωογόνησης.
 - Αερισμός στόμα με στόμα
 - Αερισμός από το στόμα προς τη μύτη
 - Εξωτερική συμπίεση θώρακα
 - Τοποθέτηση επιθεμάτων AED

2. Προδιαγραφές
2.1. Διαστάσεις
Βάρος: 0,8 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 45 x 30 x 10 cm

2.2. Υλικό

Ιμάντες Νάιλον Κεφαλή σιλικόνη

Πλάκα βάσης πολυανθρακικό Τεμάχιο προσώπου πολυβινυλοχλωρίδιο

Κάτω θερμοπλαστικό 
ελαστομερές

Ασκός πνευμόνων πολυβινυλοχλωρίδιο

Θώρακας πολυπροπυλένιο Σάκος κεφαλής πολυαιθυλένιο

2.3. Χρήση και αποθήκευση
Θερμοκρασία αποθήκευσης (χωρίς συμπύκνωση): –18 °C (-0,4 °F) έως 40 °C (105 °F)
Θερμοκρασία χρήσης (χωρίς συμπύκνωση): –5 °C (23 °F) έως 40 °C (105 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %

3. Χρήση
3.1. Προετοιμασία για εκπαίδευση
Ξεδιπλώστε την κεφαλή στο επάνω μέρος και φουσκώστε την. Κλείστε τη βαλβίδα αέρα 
μετά την πλήρωση. ➀
Γυρίστε τα ομοιώματα ανάποδα, απελευθερώστε τους ιμάντες από το μέσο και 
ασφαλίστε την ταινία Velcro στο εξωτερικό. ➁
Εισαγάγετε έναν ασκό κεφαλής και τοποθετήστε το τεμάχιο προσώπου στην κεφαλή. ➂
Το ομοίωμα είναι έτοιμο για εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Χρησιμοποιείται μόνο αντλία ή σύριγγα για την πλήρωση της κεφαλής για να αποφύγετε 
τη μόλυνσή της.
Αν η κεφαλή ξεφουσκώσει κατά τη χρήση, ανοίξτε τη βαλβίδα κεφαλής και φουσκώστε 
εκ νέου την κεφαλή σε επαρκές επίπεδο.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ομοίωμα χωρίς ασκό κεφαλής, καθώς μπορεί να προκύψει 
μόλυνση του εσωτερικού.
Οι ασκοί κεφαλής και τα τεμάχια προσώπου πρέπει να αντικαθίστανται πριν τη χρήση 
από κάθε νέο εκπαιδευόμενο.

3.2. Μετά την εκπαίδευση
Αφαιρέστε το τεμάχιο προσώπου και τον ασκό κεφαλής και απορρίψτε τον ασκό κεφαλής.
Καθαρίστε το σώμα και το τεμάχιο προσώπου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.
Γυρίστε το ομοίωμα ανάποδα και ωθήστε την πλάκα βάσης στο κέντρο για να 
συμπιέσετε το ομοίωμα. 
Τραβήξτε τον ιμάντα πρώτα προς το πλάι και στερεώστε τον με την ταινία Velcro στο 
μέσο της πλάκας βάσης. ➃
Ανοίξτε τη βαλβίδα αέρα και πιέστε την κεφαλή για να ξεφουσκώσει. Στη συνέχεια 
κλείστε τη βαλβίδα αέρα. ➄
Γυρίστε την κεφαλή επάνω στο θώρακα και τοποθετήστε το ομοίωμα ξανά στο κουτί 
αποθήκευσης. ➅

3.3. Καθαρισμός
3.3.1. Τεμάχιο προσώπου 
Χειροκίνητος καθαρισμός
A. Ξεπλύνετε το τεμάχιο προσώπου με καθαρό νερό.
B.  Πλύνετε τα εξαρτήματα με ζεστό νερό, κατά το μέγιστο 65 °C (150 °F),

χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό.
Γ. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη απορρυπαντικού.

Πλύσιμο σε πλυντήριο
Τα τεμάχια προσώπου μπορούν να πλυθούν σε κοινό πλυντήριο ρούχων. Εφαρμόστε 
συνήθη δόση απορρυπαντικού και επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης με μέγιστη 
θερμοκρασία 70 °C (158°F). 

Απολύμανση
A.  Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου με ελεύθερα

προσβάσιμη χλωρίνη τουλάχιστον 500 ppm (1/4 φλιτζανιού υγρό οικιακό λευκαντικό
ανά 4 λίτρα νερού βρύσης για 10 λεπτά). Αυτό το διάλυμα πρέπει να είναι πρόσφατο
και πρέπει να απορρίπτεται μετά τη χρήση.

B.  Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνης 70 % για 2 λεπτά
(70% αιθυλική αλκοόλη και 0,5 % χλωρεξιδίνη).
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Γ.   Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χημική απολύμανση χρησιμοποιώντας 
αναγνωρισμένα απολυμαντικά κατάλληλα για χρήση με το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 
Οι οδηγίες του προμηθευτή για τη δοσολογία και τη διάρκεια απολύμανσης πρέπει να 
ακολουθούνται πιστά.

Δ.  Πάντα να ξεπλένετε τα εξαρτήματα σε καθαρό νερό μετά την απολύμανση και να 
αφήνετε να στεγνώσουν πριν τα αποθηκεύσετε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεμάχια προσώπου δεν πρέπει να εκτίθενται σε αποστείρωση με 
βρασμό, αυτόκαυστο ή αέριο.

3.3.2. Καθαρισμός κεφαλής και σώματος
Η κεφαλή και το σώμα πρέπει να σκουπίζονται με πανί ποτισμένο σε καθαρό νερό.




