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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.


