
Instructions for use

Ambu® Mini Perfit ACE™



Steps for adjustment

A. Pull up safty locksC. Push down safty locks

Latches in
Latches out

B.
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Ambu is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark. 
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CN
EN This product is MR Safe. Single patient multiple use Country of manufacturer Medical Device

BG Този продукт е безопасен при МР. За многократна употреба  
от един пациент

Държава на 
производителя Медицинско изделие

CS Tento výrobek je MR bezpečný. K opakovanému použití u  
jednoho pacienta Země výrobce Zdravotnický 

prostředek

DA Dette produkt er MR-sikkert. Flergangsbrug til enkelt patient Producentland Medicinsk udstyr

DE Dieses Produkt ist MR-sicher. Mehrfachverwendung bei  
einem Patienten Produktionsland Medizinprodukt

EL Αυτό το προϊόν είναι ασφαλές για MR. Για πολλαπλές χρήσεις σε  
έναν ασθενή Χώρα κατασκευαστή Ιατροτεχνολογικό 

προϊόν

ES Este producto es compatible con RM. Varios usos en un único paciente País de origen del 
fabricante Producto sanitario

ET Toode on MR-kindel. Korduskasutuseks ühe patsiendiga Tootja riik Meditsiiniseade

FI Tämä tuote on MK-turvallinen. Yhden potilaan käyttöön,  
monta käyttökertaa Valmistusmaa Lääkinnällinen laite

FR Ce produit ne présente aucun danger en cas d’IRM. Usage multiple pour un seul patient Pays du fabricant Dispositif médical

HR Ovaj proizvod siguran je za upotrebu uz MR. Za višekratnu upotrebu na  
jednom pacijentu Zemlja proizvodnje Medicinski uređaj

HU Ez a termék MR-biztos. Egyetlen pácienshez, több 
alkalommal használható eszköz A gyártó országa Orvostechnikai eszköz

IT Questo prodotto è compatibile con RM. Monopaziente, multiuso Paese di produzione Dispositivo medico

JA 本製品はMRでは安全です。 1人の患者が複数回使用できる 製造業者の国 医療装置

LT Šis gaminys yra saugus naudoti su magnetinio 
rezonanso (MR) įranga.

Naudoti vienam pacientui  
daug kartų Gamintojo šalis Medicinos prietaisas

LV Šis ir MR vidē lietošanai drošs produkts. Atkārtotai lietošanai  
vienam pacientam Ražotājvalsts Medicīniskā ierīce

NL Dit product is MR-veilig. Meervoudig gebruik bij één patiënt Land van fabrikant Medisch hulpmiddel

NO Dette produktet er MR-sikkert. Til bruk flere ganger for én pasient Produksjonsland Medisinsk utstyr

PL Ten produkt można stosować bezpiecznie w 
badaniach rezonansu magnetycznego.

Produkt wielokrotnego użytku,  
dla jednego pacjenta Kraj producenta Wyrób medyczny

PT Este produto é seguro para utilização em IRM. Utilização múltipla num  
único paciente País do fabricante Dispositivo médico

RO Acest produs este sigur pentru utilizare în IRM. Utilizare multiplă pentru un  
singur pacient Țara producătorului Dispozitiv medical

RU Данное изделие безопасно для  
использования с МРТ.

Для индивидуального 
многоразового использования Страна-изготовитель Медицинское 

устройство

SK Tento produkt je bezpečný na použitie pri MR. Na opakované použitie u  
jedného pacienta Krajina výrobcu Zdravotnícka 

pomôcka

SL Ta izdelek je varen za uporabo z magnetno 
resonanco.

Za večkratno uporabo pri  
enem bolniku Država proizvajalca Medicinski 

pripomoček

SV Denna produkt är MR-säker. För flergångsbruk på en patient Tillverkningsland Medicinteknisk 
produkt

TR Bu ürün MR güvenlidir. Tek hasta için, tekrar kullanılabilir Üretildiği ülke Tıbbi Cihazdır

ZH 本产品可在 MR 中安全使用。 可供单个患者多次使用 制造商所属国家/地区 医疗设备
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1.0. Dôležité informácie – prečítajte si pred použitím
Pred použitím krčného goliera si musíte prečítať všetky pokyny a porozumieť im. Všetky informácie sa 
majú považovať za pokyny a nie za pokus o definíciu zdravotníckej praxe.

1.1. Určené použitie
Krčný golier Ambu® Mini Perfit ACE je pevná jednodielna zdravotnícka pomôcka na znehybnenie krčnej 
chrbtice, ktorá záchranárom pomáha zaisťovať neutrálnu polohu hlavy a krku, predchádzať výkyvom 
krčnej chrbtice v laterálnom smere (zo strany na stranu) a flexii či extenzii v anteriórno-posteriórnom 
smere (zozadu dopredu) počas prepravy či presunu pacienta.
 

1.2. Kontraindikácie
Imobilizácia pomocou krčného goliera sa neodporúča u traumatických pacientov s penetračnými 
poraneniami alebo ankylozujúcou spondylitídou.

1.3. Výstrahy a upozornenia

VÝSTRAHY 
1.  Krčný golier je určený na použitie zdravotníkmi s licenciou podľa pokynov lekára či iného orgánu 

zdravotnej starostlivosti. Ak sa používa ináč, než podľa nariadenia lekára či iného zdravotníckeho 
orgánu, môže dôjsť k trvalým následkom.

2.  Nepoužívajte krčný golier opakovane u viacerých pacientov. Krčný golier je určený na jedno použitie 
u jedného pacienta. Opakované použitie môže spôsobiť kontamináciu a následné infekcie.

3.  Krčný golier nepoužívajte na pacientovi dlhšie ako 24 hodín. S dlhodobým používaním krčného 
goliera sa spája tvorba preležanín.

UPOZORNENIA 
1.  Uistite sa, že je podpera brady v správnej polohe a že je veľkosť po celý čas používania nastavená 

správne, pretože uvoľnenie krčného goliera počas používania môže viesť k vážnemu poraneniu krku.

1.4. Potenciálne nepriaznivé udalosti
Rušenie diagnostických zdravotníckych pomôcok, odreniny kože alebo preležaniny a narušená ventilácia.

1.5. Všeobecné poznámky
Ak počas používania tohto zariadenia alebo v dôsledku jeho používania dôjde k vážnej nehode, ohláste to 
výrobcovi a štátnemu orgánu.

2.0. Špecifikácie
Skladovacia teplota:  Testované pri teplote -30 °C (-22 °F) a +70 °C (158 °F) podľa normy EN 1789.
Prevádzková teplota:  -10 až +40 °C (14 až 104 °F).

3.0. Používanie Ambu® Mini Perfit ACE™
•  Jeden záchranár vykoná manuálnu stabilizáciu jemným uchopením hlavy a krku a ich udržiavaním  

v neutrálnej polohe. (1)

•  Zmerajte vzdialenosť medzi imaginárnou rovinou načrtnutou vodorovne tesne pod bradou pacienta 
a druhou horizontálnou rovinou načrtnutou tesne navrchu pleca pacienta. (2)

•  Túto vzdialenosť porovnajte so vzdialenosťou od čiary určujúcej veľkosť goliera po spodnú stranu 
plastovej (nie penovej) časti goliera. (3)

• Na nastavenie krčného goliera uvoľnite bezpečnostné poistky ich vytiahnutím. (4)
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•  Upravte veľkosť krčného goliera jeho roztiahnutím tak, aby vzdialenosť medzi ryskou určujúcou 
veľkosť a kostrou krčného goliera zodpovedala vzdialenosti nameranej prstami. (5)

• Zatlačením zabezpečte bezpečnostné poistky. (6)

• Ak je potrebné zmeniť veľkosť krčného goliera, uvoľnite bezpečnostné poistky ich vytiahnutím. (7)

• Potiahnite západky smerom von. (8)

• Krčný golier sa teraz dá nastaviť na potrebnú veľkosť. (9)

• Zatlačte západky dovnútra a zaistite bezpečnostné poistky ich zatlačením. (10,11)

•  Pred umiestnením krčného goliera na krk pacienta sa uistite, že je podpera brady vyklopená  
dopredu. (12, 13)

• Krčný golier oviňte okolo krku pacienta. (14, 15, 16, 18, 19, 20)

• Krčný golier zaistite suchým zipsom. (17, 21, 22)

• Nosová kanyla sa môže pripojiť k háčikom na oboch stranách. (23)

4.0. Likvidácia
Použité výrobky sa musia zlikvidovať podľa miestnych postupov. 
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Ambu A/S
Baltorpbakken 13

DK-2750 Ballerup, Denmark

T  +45 72 25 20 00

F  +45 72 25 20 50

ambu.com




