
SIDA.1 

 
 

FERNO2 / 
Spiracle CPR Mask 

Bruksanvisning 
FERNO2 / Spiracle CPR Mask ger en fysisk barriär mellan räddaren och offret, vilket eliminerar direktkontakt mellan 

räddarens och patienten ; STARTA mun-till-mun-ventilation utan dröjsmål. 

Den vikbara masken främjar en lufttät slutning mot ansiktet som möjliggör ventilation genom både mun och näsa 

samtidigt. Korrekt utbildning i ventilation och HLR bör erhållas innan du använder denna enhet. Öva på att använda 

dockor så att du är redo för alla nödsituationer som kan uppstå. 
OBS: Vid en nödsituation, kontakta alltid 112  

OBS: Om du inte har HLR-masken bör du starta mun-till-mun-ventilation utan dröjsmål. 

  

ANVÄNDNING PÅ Vuxna och barn: 

1. Ta bort masken / ventilenheten från höljet. Skjut ut den mjuka kupolen med fingrarna och se till att 

enkelriktningsventilen är på plats. 
2. Ta på dig skyddshandskarna (valfritt på vissa modeller).  
3. Rensa luftvägarna från skräp. 

4. Placera masken över patientens mun och näsa. Använd maskens kant för att dra tillbaka underläppen så att 

patientens mun förblir öppen under masken. Håll tummen för att hålla i masken och fingrarna för att ta tag i 

underkäken framför öronsnäckorna. Dra uppåt för att öppna luftvägarna och försegla masken. 
5. Blås långsamt in i luftvägsventilen två gånger och se när patientens bröst stiger. Om patientens bröst inte stiger; 

flytta tillbaka huvudet och hakan tills du lyckats ventilera patienten. 
6. Ventilera patienten enligt gällande riktlinjer 

7. För användning på ett barn vänder du bara masken. 
NOTERA: Om patienten kräks; ta bort den vikbara masken och rengör både patientens luftväg och masken med dina 

handskar. Återuppta räddningsandningen omedelbart. 
ANVÄNDNING PÅ Spädbarn: 

FERNO2 / Spiracle CPR Mask kan vändas för att passa bättre för ett spädbarns ansikte. Placera maskens 

näsdel under spädbarnshakan. Förslut den vikbara masken enligt beskrivningen under avsnittet Vuxen / 

barn. 
ANVÄNDNING MED OXYGEN (VALFRITT): 

FERNO2 / Spiracle CPR Mask kan användas med extra syre. Fäst syreslangen till den syreventil som tillval 

och ställ in flödeshastigheten. En huvudrem ingår på alla modeller som har syrgasventil som tillval. Om 

patienten andas spontant, använd huvudremmen för att placera den vikbara masken på patientens ansikte.. 

Användningen av extra syre till FERNO2 / Spiracle CPR-masken ökar det tillförda syret till patienten. 

Räddaren påverkas inte av användningen av extra syre. 
 

 

 

ANVÄNDNING MED ANDRA VENTILATIONSUTRUSTNING: 
FERNO2 / Spiracle CPR Mask kan användas med Bag-Valve Mask eller syrgasdrivna ventilationsanordningar. 



SIDA.2 

Demontera helt enkelt ventilen / filterenheten och fäst den vikbara masken. 
 

LÅT BLI pasteurisera, koka, ånga eller gasa autoklavera denna enhet. Komponenten ”mask” kan endast 
rengöras med desinfektionsmedel! Detta är en ”enstaka patient”, ”engångsanvändning”. ÅTERANVÄND INTE 
PRODUKTEN. Återanvändning av produkten kan vara farligt för användaren och / eller patienten.  

 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 
Temperaturgränser: 

Drift: -1°F (-18°C) till 140°F (40°C) 
Förvaring: -40°F (-40°C) till 140°F (60°C) 

 
Inspirerande motstånd: 

2,5 cm / H2O vid 50 lpm flödeshastighet 
Expiratorisk motstånd: 

3,5 cm / H2O vid 50 lpm flödeshastighet 
Mask i väska: 

Mått: 5-1 / 4 ”X 4-1 / 4” X 1-3 / 4 ” 
Vikt: Cirka 4,5 oz. 

 
LATEXFRI OCH DEHPFRI 

 
beställningsinformation Se listan nedan 

 
FERNO2 / SPIRACLE HLR-mask ÅTERANVÄNDIG HLR-MASK 
(Ej autoklaverbar - rengör med desinfektion) 
ARTIKEL KODA BESKRIVNING 

1 F3000 FERNO2 / SPIRACLE CPR MASK: Mask med ventil, 02-port, 
huvudrem i rött fodral         

 Tillverkad för:      
Spiracle Technology    Europeisk kontakt: 
10601 Calle Lee # 190       Ferno Washington Italia srl   
Los Alamitos, CA 90720 USA    via Benedetto Zallnoe n.26    

  
  Tel ： 714-418-1091 Fax ：714-418-1095   40056, Pieve di Centro (Bo) - Italien 
  E-post: Info@spiracle.com    P +39051 6860028 / F +39051 6861508     
          Info@ferno.it 
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