
Instructions for use

Ambu® Perfit Collar
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Garantia
A Ambu Inc. garante a idoneidade dos seus produtos em termos de defeitos de fabrico e peças, quando 
adquiridos através da Ambu Inc. ou dos seus canais de distribuição autorizados, e se utilizados de acordo com 
os procedimentos recomendados. Se ao retirar o produto da embalagem pela primeira vez verificar alguma 
deficiência, obtenha uma referência de autorização de devolução através da Ambu antes de proceder a essa 
devolução. Reparações ou substituições serão efectuadas sem custos adicionais.

Perfit halskrage

Size 1 Infant = Storlek  = 1 Spädbarn
Size 2 Pediatric = Storlek  = 2 Barn
Size 3 Neckless = Storlek  = 3 Extra kort hals
Size 4 Short = Storlek  = 4 Kort
Size 5 Regular = Storlek  = 5 Medel
Size 6 Tall = Storlek  = 6 Lång

Flip chin piece over with index finger  =  Fäll upp hakstycket med pekfingret

Beskrivning
Ambu® Perfit® halskrage är en stel krage i ett stycke för fixering av cervikala ryggraden, utformad för att bistå 
livräddare med att bibehålla neutralt läge, motverka laterala vridningar (från sida till sida) och böjningar 
framåt-bakåt samt utsträckning av cervikala ryggraden under transport och under rutinmässig patientvård 
eller förflyttning.

Fixeringsprinciper
Motverka och/eller förebygger ytterligare omfattning av skador på cervikala ryggraden och ryggmärgen 
genom att huvud och nacke bibehåller i “neutralt läge“. Huvud och nacke ska inte böjas framåt, dras bakåt 
eller vridas åt sidorna. Det neutrala läget motverka att skadade ryggkotor eller främmande föremål skaver på 
och/eller klämmer av ryggmärgen. Dessutom motverka det neutrala läget att ryggmärgen vrids eller trycks 
ihop och orsakar fysiska och/eller ischemiska skador på ryggmärgen. En halskrage utgör endast en del av en 
total patientfixering.

 Varning
Ambu Perfit halskrage är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal efter ordination av en läkare 
eller annan medicinsk auktoritet. Om kragen används på sätt som inte ordinerats av läkare eller annan 
medicinsk auktoritet kan permanenta skador uppkomma.

Det är viktigt att sjukvårdspersonal är utbildad och har erfarenhet av att använda produkten och att alla 
instruktioner lästs och förståtts innan kragen ska användas. 

Alla anvisningar är riktlinjer och ska inte ses som medicinska instruktioner. Använd endast produkten efter 
genomgång och godkännande från ansvarig medicinsk auktoritet. 

Bruksanvisning
1.   En livräddare stabiliserar huvud och nacke manuellt, genom att försiktigt hålla huvud och nacke i neutralt 

läge. (Figur 1).  
 Observera: Om det uppstår ett motstånd eller om patientens obehag stiger, följ fastställda 
tillvägagångssätt rörande fixering av cervikala ryggraden vid känd eller misstänkt cervikal dislokation.

2.  När huvud och nacke stabiliserats manuellt ska den andra livräddaren sätta på patienten en Ambu Perfit 
halskrage i lämplig storlek enligt anvisningarna nedan. Kragen får inte sträcka nacken för mycket.

3.  Mät avståndet mellan en tänkt horisontell linje dragen omedelbart under patientens haka och en andra 
horisontell linje dragen omedelbart över patientens axel. (Figur 2).

4.  Jämför detta avstånd med avståndet från kragens storleksmarkeringar till den lägre delen av 
plastkragens stomme (ej skumplasten) (Figur 3).
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