
Použití:

Pøíprava
Pøipojte základnu k páteøní desce pomocí dvou dlouhých 
popruhù a jednoho krátkého popruhu. 
- Pokud vámi používaná deska nemá støedový otvor, použijte 
2 dlouhé popruhy. Pøed každým použitím zkontrolujte, zda 
jsou popruhy správnì napnuty. 
- Uložte pacienta na páteøní desku tak, aby hlava pacienta 
byla na základnì vystøedìna. Pro zachování neutrálního 
vyrovnání lze použít pøídavné podložky (vyrovnávací 
podložky PadPack™) pod hlavu dospìlého nebo torzo dítìte.
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- Pøed aplikací nové základy odstraòte ochrannou folii z lepicí vrstvy. Sejmìte zneèištìné podložky bloku a 
upevnìte nové napnutím pìny pøes nýt. V pøípadì potøeby pøipevnìte nové hlavové popruhy. 
- Spoleènì s vybavením ke znehybnìní páteøe uchovávejte náhradní sadu podložek a hlavových popruhù. 
- Pokud místní protokol vyžaduje aplikaci tohoto vybavení na pacienta v helmì, namísto hlavových popruhù 
použijte lepicí pásku. 
- Pøed aplikací oèistìte bloky a základnu od veškerých neèistot. 
- Dojde-li k prasknutí blokù nebo základny, budou-li chybìt zuby nebo vyskytne-li se nìjaké jiné poškození, 
vadné díly vyøaïte a nahraïte je novými.

Rozsah provozní teploty a teploty skladování 
- Rozsah teploty skladování: -30 °F (-34 °C) až 125 °F (52 °C) 
- Rozsah provozní teploty: 0 °F (-18 °C) až 110 °F (43 °C) 

Varování
 Pomùcka ke znehybnìní hlavy SpeedBlocks je urèena pro pacienty od vìku dvou let a výše a není 

kompatibilní s vakuovými matracemi. Pomùcku SpeedBlocks mohou používat pouze osoby, které byly 
pøíslušnì vyškoleny. 



1. Blok 

2. Rukoje� 

3. Odjištìní 

4. Drážka základny 

5. Popruhy základny 

6. Hlavové popruhy 

7. Podložka základny 

8. Základna 

9. Nýt 

10. Podložka bloku 
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Tento výrobek vyhovuje základním požadavkùm smìrnice 
Council Directive 93/42/EEC týkající se zdravotnických výrobkù. 
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Pøipevnìní blokù k základnì 
Stisknìte odjiš�ovací páèku a zvednìte každou rukoje�. 
Vložte bloky do drážek základny. 

Použití:

Bìhem aplikování pacientovi pomùcky ke znehybnìní hlavy provádìjte manuální znehybnìní. 
(Manuální znehybnìní není pro zjednodušení na ilustracích 14 uvedeno.) 

Úprava pozice blokù 
Posuòte bloky k hlavì a vyrovnejte otvory v blocích s ušima 
pacienta.

Aretace blokù v požadované poloze 
Proveïte aretaci stisknutím rukojeti dolù. Chcete-li pozici 
bloku opìt upravit, stisknìte odjiš�ovací páèku a zvednìte 
rukoje�. 

Upevnìní hlavových popruhù 
Upevnìte každý popruh k protilehlému bloku. Vystøeïte 
popruhy na bradì a èele. 



Èištìní a pøíprava k opakovanému použití 
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1. Demontujte jednotlivé èásti 
Oddìlte bloky od základny a sejmìte základnu z páteøní desky. Vyøaïte jakoukoli podložku bloku, hlavový 
popruh nebo podložku základny, které byly kontaminovány tìlními tekutinami. 
Pøi správném èištìní lze základnu a bloky používat opakovanì. 

2. Vyperte a ponoøte do èisticího roztoku 
Vyperte díly v roztoku vody a èisticího prostøedku na nádobí o koncentraci 16:1 a teplotì 100 °F (38 °C).        
Tento úkon provádìjte po dobu 4 minuty. Opláchnìte díly èistou vodou o teplotì 100 °F (38 °C). Ponoøte díly na 
dobu 10 minut do roztoku vody a chlornanu sodného (SAVO) o koncentraci 100:1 (0,5% koncentrace)                  
o teplotì 100 °F (38 °C). 

3. Opláchnìte a nechte uschnout 
Opláchnìte díly v èisté vodì o teplotì 100 °F (38 °C) a nechte je úplnì uschnout pøi pokojové teplotì           
(pøibl. 70 °F (21 °C)). 

4. Nasaïte podložky 
V pøípadì potøeby nasaïte výmìnné podložky a popruhy. 

5. Pøipevnìte základnu zpìt 
Pøipevnìte základnu zpìt k páteøní desce a uložte bloky. 


