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1. Innledning
AmbuMan School kan brukes til demonstrasjoner av og trening på alle typer 
grunnleggende livredning.
Den er ment for undervisning av skoleelever under oppsyn av en instruktør/lærer.

AmbuMan School brukes hovedsakelig med fokus på spesifikasjonene nedenfor ved 
opplæring innen gjenoppliving.
 - Munn-til-munn-ventilering
 - Munn-til-nese-ventilering
 - Ekstern brystkompresjon
 - Plassering av AED-puter

2. Spesifikasjoner
2.1. Mål
Vekt: 0,8 kg
Mål (L x B x H): 45 cm x 30 cm x 10 cm

2.2. Materiale

Stropper Nylon Hode Silikon

Bunnplate Polykarbonat Ansiktsmaske Polyvinylklorid

Belg Termoplastisk 
Elastomer

Lungepose Polyvinylklorid

Bryst Polypropylen Hodepose Polyetylen

2.3. Bruk og oppbevaring
Oppbevaringstemperatur (ikke-kondenserende): –18 °C (-0,4 °F) til 40 °C (105 °F)
Brukstemperatur (ikke-kondenserende): –5 °C (23 °F) til 40 °C (105 °F)
Fuktighet: 5 % til 95 %

3. Bruk
3.1. Klargjøring for opplæring
Brett ut hodet på oversiden, og blås opp hodet. Lukk luftventilen når det er blåst opp. ➀
Snu dukken opp-ned, løsne stroppene på midten og fest dem til borrelåsen på utsiden. ➁
Sett inn en hodepose og monter ansiktsmasken på hodet. ➂
Dukken er nå klar til HLR-opplæring.

MERK: 
Bruk bare en pumpe eller en sprøyte til å blåse opp hodet, for å unngå kontaminering 
av hodet.

Hvis hodet faller sammen under bruk, åpner du hodeventilen og blåser opp hodet igjen.
Bruk aldri dukken uten hodepose. Det kan føre til innvendig kontaminering.
Hodeposen og ansiktsmasken må skiftes før dukken brukes av en ny elev.

3.2. Etter opplæringen
Fjern ansiktsmasken og hodeposen, og kast hodeposen.
Rengjør kroppen og ansiktsmasken som beskrevet i del 3.3.
Snu dukken opp-ned og trykk på midten av bunnplaten for å komprimere dukken. 
Trekk først stroppen til siden, og fest deretter stroppen med borrelås på midten av 
bunnplaten. ➃
Åpne luftventilen og klem ut luften av hodet, og lukk deretter luftventilen. ➄
Vipp hodet ned på brystet og legg dukken tilbake i oppbevaringsesken. ➅

3.3. Rengjøring
3.3.1. Ansiktsmaske 
Manuell rengjøring
A. Skyll ansiktsmasken i rent vann.
B. Vask delene i varmt vann, maks. 65 °C (150 °F), med et mildt vaskemiddel.
C. Delene skylles grundig i rent vann for å fjerne alle vaskemiddelrester.

Maskinvask
Ansiktsmaskene kan vaskes i en vanlig vaskemaskin. Bruk vanlig dose vaskemiddel, og 
velg et program med en temperatur på maks 70 °C (158 °F). 

Desinfisering
A.  Delene legges i en natriumhypoklorittløsning med minst 500 ppm lett tilgjengelig

klor (1/4 kopp flytende husholdningsklorin per 4 liter springvann i 10 minutter). 
Denne løsningen må være fersk, og må kasseres etter bruk.

B.  Legg delene i en 70 % alkoholklorheksidinløsning i 2 minutter (70 % etylalkohol
og 0,5 % klorheksidin).

C.  Kjemisk desinfisering kan også utføres med anerkjente desinfeksjonsmidler som
egner seg for bruk på polyvinylklorid (PVC). Leverandørens anvisninger når det
gjelder dosering og desinfiseringstid, må følges nøye.

D. Skyll alltid delene i rent vann etter desinfisering og la dem tørke før de lagres.

MERK: Ansiktsmaskene må ikke kokes, autoklaveres eller steriliseres med gass.

3.3.2. Rengjøring av hodet og kroppen
Tørk av hodet og kroppen med en klut fuktet med rent vann.


