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Käytön aloittaminen
LIFEPAK CR2 -harjoituslaitteen avulla koulutettavat voivat
harjoitella reagoimista simuloituun sydänpysähdystilanteeseen.
Harjoituslaite simuloi LIFEPAK CR2 -defibrillaattorin
äänikehotteita ja ominaisuuksia, mutta se ei anna iskuja.
Harjoituslaitteessa on kaksi valmiiksi ohjelmoitua
harjoitusskenaariota. Voidakseen tarjota laajan valikoiman
harjoitusvaihtoehtoja skenaarioita voi helposti muokata
harjoituslaitteen asetusnäytössä.

Harjoituslaitteen poistaminen pakkauksesta ja
tarkastaminen
1. Ota harjoituslaite pakkauksesta ja tutki sen ulkopinta
kuljetuksessa mahdollisesti syntyneiden vaurioiden varalta.
2. Tarkista, että kuljetuslaatikossa on kaikki tilauksessa
mainitut osat.
3. Harjoituslaite toimitetaan neljä D-kennoakkua asennettuina.
Katso akkulokeroiden sijainnit kohdasta Ulkoiset painikkeet,
ilmaisimet ja merkinnät (sivulla 6).

Alkuasennus
Alla olevat vaiheet kuvaavat yleisluonteisesti menettelyä, jota
noudatat valmistellessasi harjoituslaitetta käyttöön. Vaiheiden
yksityiskohtaiset ohjeet on annettu näissä käyttöohjeissa.
1. Avaa harjoituslaitteen kansi ja katso, että laite käynnistyy.
2. Irrota elektrodialusta, jotta saat asetusnäytön näkyviin.
3. Määritä skenaariot 1 ja 2 tarpeen tai paikallisten käytäntöjen
mukaan. Skenaarioita voi tarvittaessa muuttaa milloin
tahansa.
4. Jos harjoituslaitetta ei käytetä välittömästi, sammuta se
painamalla VIRTAPAINIKETTA vähintään 3 sekunnin ajan.
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Painikkeet, merkkivalot ja merkinnät
Tässä luvussa esitellään laitteen painikkeet, merkkivalot ja
merkinnät.

Ulkoiset painikkeet, ilmaisimet ja merkinnät

TUOTE TOIMINTO
1
Salpa

2

6

Kansi

KUVAUS
Avaa harjoituslaite työntämällä
sormi aukkoon ja vetämällä kantta
ylös.
Käynnistä harjoituslaite avaamalla
kansi.

TUOTE TOIMINTO
KUVAUS
3
Virran merkkivalo Vihreä LED-valo ei pala, kun
harjoituslaite on sammutettu, ja
palaa, kun harjoituslaite on
käytössä tai asetustilassa.
LED-valo alkaa palaa
yhtäjaksoisesti, kun kansi avataan.
Kun laite on valmiustilassa, LEDvalo vilkkuu kuuden sekunnin
välein. Tämä simuloi LIFEPAK CR2
-defibrillaattorin
valmiusmerkkivaloa.
Jos skenaario keskeytetään
harjoitustilaisuuden aikana
painamalla VIRTAPAINIKETTA
lyhyesti, LED-valo vilkkuu kerran
sekunnissa.
4

Akkulokerot

Akkulokeroissa on neljä Dkennoakkua.
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USB-liitin

USB-porttia käytetään
ohjelmistopäivitysten
asentamiseen.
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Sisäpuoliset painikkeet ja ominaisuudet

TUOTE TOIMINTO
1
KIELI-painike

2

8

VIRTA-painike

KUVAUS
Vaihda asetettujen kielten välillä
painamalla KIELIPAINIKETTA, jos
laite niin kehottaa harjoitustilaisuuden
aikana.
Kytke laite päälle painamalla
VIRTAPAINIKKEESTA. Sammuta laite
painamalla virtapainiketta vähintään
3 sekuntia.
Huomaa: Voit käynnistää laitteen
myös avaamalla kannen.
Jos haluat harjoitustilaisuuden aikana
keskeyttää skenaarion, paina
VIRTAPAINIKETTA alle 3 sekuntia.
Jatka skenaariota painamalla
virtapainiketta uudelleen.

TUOTE TOIMINTO
3
LAPSITILApainike

KUVAUS
Painamalla LAPSITILA-painiketta voit
siirtyä harjoitustilaisuuden aikana
aikuistilasta lapsitilaan. LAPSITILApainikkeen yläpuolella palaa vihreä
LED-valo, kun lapsitila on valittu.
Huomaa: LAPSITILA-painike ei toimi
sen jälkeen, kun elektrodit on
asetettu mallinukkeen.
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ISKU-painike/
merkkivalo

Kun harjoituslaitetta käytetään täysin
automaattisen defibrillaattorin
simuloimiseen, ISKUN merkkivalo
vilkkuu sen merkiksi, että
harjoituslaite valmistautuu simuloidun
iskun antamiseen.
Kun harjoituslaitetta käytetään
puoliautomaattisen defibrillaattorin
simuloimiseen, ISKUPAINIKE vilkkuu
sen merkiksi, että harjoituslaite on
valmis simuloidun iskun antamiseen,
ja äänikehote ohjeistaa koulutettavaa
painamaan vilkkuvaa painiketta.
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Uudelleenkäytettävä
elektrodialustan
suojus

Elektrodialustan suojuksen voi
poistaa ja asettaa takaisin toistuvasti.
Aseta irrotettu suojus takaisin
paikoilleen kohdistamalla suojus
alustaan ja painamalla reunoja uraan
kulmista alkaen.
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Punainen kahva Saat uudelleenkäytettävät
harjoituselektrodit esiin vetämällä
punaisesta kahvasta.
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Kaiutin

Antaa äänikehotteita ja ääniä.

9

TUOTE TOIMINTO
KUVAUS
8
Äänenvaimennin Kohina-anturi valvoo ympäristön
melutasoa harjoituslaitteen ollessa
käytössä. Harjoituslaite säätää
automaattisesti äänikehotteen
äänenvoimakkuutta, jotta se kuuluu
selvästi.
Huomaa: Tämä ominaisuus on
käytössä vain, jos Äänenvoimakkuusasetukseksi on valittu Automaattinen.
Katso lisätietoja kohdasta Asetustilan
avaaminen (sivulla 13).
Elektrodialustan ominaisuudet
Kun punaisesta kahvasta vedetään, elektrodit tulevat näkyviin,
kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

Harjoituselektrodeissa on anturi, joka havaitsee, kun elektrodit
painetaan kiinteään pintaan, kuten mallinukkeen. Tämän
ominaisuuden avulla harjoituslaite voi harjoitustilaisuuksissa
10

tunnistaa elektrodien asettamisen ja jatkaa automaattisesti
skenaariossa eteenpäin.
Huomaa: Harjoituslaite tunnistaa vain sen, kun elektrodit
kiinnitetään harjoituksen aluksi. Se ei tunnista, jos elektrodi
irtoaa tai irrotetaan skenaarion aikana.
Harjoituselektrodeissa on uudelleentarttuva liimapinta, joka on
tarkoitettu käytettäväksi mallinukeissa, ja sitä voidaan käyttää
noin 50 kertaa. Katso ohjeet harjoituselektrodien vaihtamiseen
kohdasta Harjoituslaitteen huoltaminen (sivulla 34).
Harjoituselektrodien suojuksia voidaan nostaa, jolloin
elektrodipistoke tulee näkyviin, kuten kuvassa.

Kun elektrodien pistoke on irti ja harjoituslaitteen kansi kiinni,
harjoituslaite simuloi LIFEPAK CR2 -defibrillaattoria, jonka
elektrodialusta ei ole oikein paikoillaan. Virran merkkivalo
sammuu ja harjoituslaite piippaa.
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Oletusskenaarion läpikäynti
Noudata oletusskenaarion läpikäynnissä seuraavia
perusohjeita.
Huomaa: Harjoituslaitetta ei tarvitse käynnistää ennen
aloittamista.
1. Aloita kansi suljettuna. Käynnistä harjoituslaite ja aloita
skenaario avaamalla kansi.
2. Noudata äänikehotteiden ohjeita. Voit keskeyttää
skenaarion milloin tahansa painamalla VIRTAPAINIKETTA
alle 3 sekuntia. Jatka skenaariota painamalla virtapainiketta
uudelleen.
3. Kun laite kehottaa asettamaan elektrodit mallinukkeen,
huolehdi, että painat elektrodit keskeltä tiukasti kiinni. Näin
harjoituslaite voi tunnistaa elektrodien asettamisen ja jatkaa
skenaariossa automaattisesti eteenpäin.
4. Noudata ohjeita, kunnes skenaario päättyy tai kunnes
päätät lopettaa.
Huomaa: Jos haluat lopettaa skenaarion sammuttamatta
harjoituslaitetta, paina VIRTAPAINIKETTA alle 3 sekuntia.
5. Valmistele harjoituslaite seuraavaa käyttökertaa varten.
• Aseta elektrodit takaisin suojuksiinsa.
• Kerää elektrodijohto huolellisesti ja aseta se säilöön
suojusten alle.
• Kiinnitä elektrodialustan suojus aloittamalla kulmista.
• Sulje kansi.
6. Kun kansi avataan, sama skenaario alkaa alusta.
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Asetustilan avaaminen
Asetustilassa voit muokata valmiiksi ohjelmoituja skenaarioita
omien harjoitustarpeidesi mukaan. Avaa asetusnäyttö ja siirry
asetustilaan poistamalla elektrodialusta seuraavien kuvien
mukaisesti.
Huomaa: Äänikehotteet alkavat kuulua heti, kun avaat
kannen. Äänikehotteet loppuvat, kun poistat
elektrodialustan.

Kun elektrodialusta on poistettu, seuraavassa kuvassa näkyvät
asetusnäyttö ja -painikkeet tulevat näkyviin ja asetusnäyttö
13

käynnistyy automaattisesti. Jos harjoituslaite on sammutettu,
käynnistä asetusnäyttö painamalla VIRTAPAINIKETTA.

KUVAN KOHTA
1

2
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TOIMINTO

KUVAUS

Asetusnäyttö

Tarjoaa
skenaarioasetusten
valikkokomennot ja
näyttää laitteen tietoja,
kuten akun varauksen ja
ohjelmistoversion.

Ylös ja alas
osoittavat
nuolipainikkeet

Nuolipainikkeilla voi selata
valikkokohtia niiden
osoittamaan suuntaan.

KUVAN KOHTA
3

TOIMINTO
Oikealle
osoittava
nuolipainike

KUVAUS
Kun näytön yläosassa
näkyvä otsikko on
korostettu (PÄÄVALIKKO
tai SKENAARIO X), oikealle
osoittava nuoli siirtää
seuraavaan näyttöön.
Kun näytön sisällä oleva
valikkokohta on
korostettuna, oikealle
osoittava nuoli selaa
kyseisen valikkokohdan
vaihtoehtojen läpi.
Huomaa: Asetukset
tallennetaan
automaattisesti, kun siirryt
seuraavaan valikkokohtaan
painamalla YLÖS tai ALAS
osoittavaa nuolipainiketta.
Älä paina
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA ennen kuin

olet tehnyt kaikki
haluamasi valinnat avoinna
olevassa näytössä ja
haluat käynnistää valitun
skenaarion.
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KUVAN KOHTA
4

TOIMINTO
Tarkistusmerkkipainike

KUVAUS
Valitsee nykyisen
skenaarion käyttöön ja
palauttaa päävalikkoon.
Kun harjoituslaite
kytketään päälle ja
elektrodialusta on
asennettuna, valittu
skenaario käynnistyy.
Huomaa: Jos painat
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA

tarkastellessasi
päävalikkoa, harjoituslaite
tallentaa kaikki asetukset
ja sammuttaa
asetusnäytön
säästääkseen virtaa.

Asetusnäyttö aukeaa aina päävalikkoon. Selaa valikkokohtien
läpi painamalla YLÖS ja ALAS osoittavia nuolipainikkeita. Jos
haluat muuttaa valintaa, selaa mahdollisia vaihtoehtoja
käyttämällä OIKEALLE osoittavaa nuolipainiketta. Kun
haluamasi vaihtoehto näkyy korostettuna selaa seuraavaan
valikkokohtaan painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa
nuolipainiketta. Valinnat tallennetaan automaattisesti, kun
selaat seuraavaan valikkokohtaan.
Huomaa: Kaikki saatavilla olevat asetukset kuvataan
Asetusvaihtoehdot (sivulla 19).
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Harjoitusskenaarioiden
muokkaaminen
Harjoituslaitteessa on kaksi muunneltavaa
harjoitusskenaariota. Voit muunnella harjoitusskenaariota
siirtymällä päävalikosta haluamasi skenaarion näyttöön.
1. Aloita päävalikkonäytöstä painamalla YLÖS tai ALAS
osoittavia nuolipainikkeita, kunnes PÄÄVALIKKO on
korostettu. Paina sen jälkeen OIKEALLE osoittavaa
nuolipainiketta, kunnes haluamasi skenaarion näyttö tulee
näkyviin.

2. Kun haluamasi skenaario on näkyvissä, voit selata
valikkokohtia painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa
nuolipainiketta ja valita vaihtoehdon painamalla OIKEALLE
osoittavaa nuolipainiketta.
3. Kun olet määrittänyt kaikki valikkokohdat halutunlaisiksi,
voit joko valita nykyisen skenaarion käytettäväksi
harjoittelutilaisuuksissa tai siirtyä johonkin toiseen näyttöön.
• Jos haluat valita nykyisen skenaarion, paina
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA. Nykyinen skenaario
valitaan, ja näyttö palaa päävalikkoon.
• Jos haluat jatkaa valitsematta nykyistä skenaariota, siirry
näytön yläosaan ja paina OIKEALLE osoittavaa
nuolipainiketta, kunnes haluamasi näyttö korostuu.
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4. Kun olet tehnyt kaikki asetukset, siirry päävalikkoon ja
varmista, että käyttöön haluamasi skenaario on valittu.
Aseta sen jälkeen elektrodialusta takaisin paikoilleen ja sulje
kansi. Vihreä virran merkkivalo vilkkuu kuuden sekunnin
välein ja tarkoittaa, että harjoituslaite on valmiustilassa. Kun
avaat kannen, harjoituslaite käynnistää valitsemasi
skenaarion.
Huomaa: Jos suljet kannen harjoituslaitteen ollessa päällä
ja elektrodialustan ollessa ulkona, virran merkkivalo
sammuu ja harjoituslaite alkaa piipata simuloidakseen
LIFEPAK CR2 -defibrillaattoria, joka ei ole käyttövalmis.
Aina kun poistut asetustilasta, valitsemasi asetukset
tallennetaan, kunnes niitä seuraavan kerran muutetaan. Aina
kun käynnistät harjoituslaitteen uudelleen, se ottaa käyttöön
viimeksi valitun skenaarion.
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Asetusvaihtoehdot
Seuraavissa taulukoissa on esitelty saatavilla olevat
asetusvaihtoehdot. Osa valikkokohdista annetaan vain tiedoksi
käyttäjälle, eikä niitä voi muuttaa. Nämä näkyvät harmaissa
taulukkosoluissa ja näkyvät harmaana myös asetusnäytössä.
Osa vaihtoehdoista näkyy vain ohjelmistopäivitysten aikana.
Ohjelmiston päivittäminen on selostettu kohdassa
Ohjelmistopäivitysten asentaminen (sivulla 38).
Seuraavat vaihtoehdot näkyvät päävalikkonäytössä.
VALIKKOKOHTA
Skenaario

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Määrittää
Skenaario 1,
Skenaario 2
skenaarion, jota
harjoitustilaisuuksiss
a käytetään.

Tekstikieli

Määrittää
asetusnäytössä
käytettävän kielen.

Ensisijainen kieli

Määrittää kielen, jota Kaikki saatavilla
olevat kielet
käytetään
äänikehotteissa.

Äänenvoimakkuus

Määrittää
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Automaattinen
äänenvoimakkuuden. Kun
asetukseksi valitaan
Automaattinen, laite
säätää
äänenvoimakkuuden
ympäristön
melutason mukaan.

Kaikki saatavilla
olevat kielet.
Katso tarkemmat
tiedot
Kieliluettelo
(sivulla 28).
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VALIKKOKOHTA
Akun taso

KUVAUS
Kertoo
harjoituslaitteen
akun varaustason.
Katso lisätietoja
kohdasta Akkujen
vaihtaminen
(sivulla 35).

VAIHTOEHDOT
Korkea,
Keskitaso,
Matala

Software versio

Kertoo
harjoituslaitteeseen
asennetun
ohjelmiston version.

–

Päivitys saatavilla

Tämä valikkokohta
näkyy vain, jos USBporttiin asetetaan
ohjelmistopäivityksen sisältävä USBflash-asema.

Saatavilla olevan
ohjelmistopäivityksen
versionumero

Päivitä nyt?

Aloita ohjelmiston
päivittäminen
korostamalla Ei ja
painamalla

Kyllä, Ei

OIKEALLE

osoittavaa
nuolipainiketta,
jolloin asetukseksi
muuttuu Kyllä. Paina
sen jälkeen
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA.

Päivittää...

Tarkoittaa, että
harjoituslaite
asentaa parhaillaan
ohjelmistopäivitystä.
Älä paina
VIRTAPAINIKETTA

tai sulje kantta tänä
aikana.
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VALIKKOKOHTA
Valmis

KUVAUS
Tarkoittaa, että
ohjelmistopäivityksen
asentaminen
onnistui.

Epäonnistui

Tarkoittaa, että
ohjelmiston
päivittäminen
epäonnistui.

VAIHTOEHDOT

Uudelleenkäynnistyy... Tarkoittaa, että
harjoituslaite
käynnistyy
uudelleen, jotta
ohjelmiston asennus
saadaan valmiiksi.
SKENAARIO-asetusnäytöissä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

VALIKKOKOHTA
Laitteen malli

KUVAUS
Määrittää
harjoituslaitteen
simuloimaan joko täysin
automaattista tai
puoliautomaattista
defibrillaattoria.
Huomaa: Täysin
automaattinen
defibrillaattori antaa
iskun ilman, että
käyttäjän tarvitsee
painaa
ISKUPAINIKETTA.
Puoliautomaattinen
defibrillaattori antaa
iskun vain, jos

VAIHTOEHDOT
Täysautomaatti,
Puoliautomaatti

ISKUPAINIKETTA

painetaan.
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VALIKKOKOHTA
# tapahtuma

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Määrittää sydämen
1, 2, 3, 4, Toista
rytmianalyysin syklien
määrän, joka
sisällytetään
skenaarioon.
Kun harjoituslaitteen
asetukseksi valitaan
Toista, skenaario etenee
tapahtumien 1, 2 ja 3
läpi ja toistaa sen jälkeen
tapahtumaa 4, kunnes
harjoituslaite
sammutetaan.

Defibrillointia
suositellaan

Määrittää, johtaako
Kyllä, Ei
jokainen sydämen
rytmianalyysin
tapahtuma skenaariossa
Defibrillointia
suositellaan
-päätökseen. Valitse
Kyllä, kun haluat niiden
johtavan Defibrillointia
suositellaan
-päätökseen, tai valitse
Ei, kun haluat niiden
johtavan Defibrillointia ei
suositella -päätökseen.

Painelupuhalluselvytyksen
metronomi

Määrittää painelupuhallussuhteen
asetukseksi joko Pelkät
painallukset (jatkuvat
"tok"-äänet koko
elvytysajan) tai 30:2
(ohjeistaa koulutettavaa
antamaan 2 puhallusta
aina 30 "tok"-äänen
välein).
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Pelkät
painallukset, 30:2

VALIKKOKOHTA
Elvytysaika

KUVAUS
Määrittää painelupuhalluselvytyksen välin
keston sydämen
rytmianalyysien välillä.
Huomaa: Jos
asetukseksi valitaan
Lyhyt, painelupuhalluselvytyksen väliä
lyhennetään. Tämä
asetus ei ole saatavilla
LIFEPAK CR2
-defibrillaattorissa, mutta
voi olla hyödyllinen
havainnollistamismielessä.

VAIHTOEHDOT
Lyhyt,
60 sekuntia,
120 sekuntia,
180 sekuntia

23

VALIKKOKOHTA
cprINSIGHT
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KUVAUS
Todellisen
sydämenpysähdyksen
tapauksessa
cprINSIGHT™analyysitekniikan avulla
LIFEPAK CR2
-defibrillaattori pystyy
analysoimaan sydämen
rytmin elvytyksen
aikana. Tekniikkaa
käytetään vasta
ensimmäisen iskun
antamisen jälkeen.
Ennen ensimmäistä
iskua käyttäjää
neuvotaan olemaan
koskettamatta potilasta
analyysin aikana.
Ensimmäisen iskun
jälkeen käyttäjää
neuvotaan antamaan
jatkuvaa elvytystä paitsi
itse iskun aikana.
Jos Käytössä on
valittuna, harjoituslaite
simuloi defibrillaattoria
tilassa, jossa
cprINSIGHTanalyysitekniikka on
käytössä.
Huomautus:
cprINSIGHTanalyysitekniikka ei ole
saatavilla kaikissa
maissa.

VAIHTOEHDOT
Päällä, Pois
päältä

VALIKKOKOHTA
PPE ei tunnistettu

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Todellisen
Päällä, Pois
sydänpysähdystilanteen päältä
aikana LIFEPAK CR2
-defibrillaattori voi
tunnistaa, annetaanko
elvytysaikojen aikana
painelupuhalluselvytystä. Tämä
harjoituslaitteen
asetusvaihtoehto
määrittää, simuloiko
harjoituslaite
defibrillaattoria, joka ei
ole tunnistanut painelupuhalluselvytystä.
Jos asetukseksi valitaan
Päällä, harjoituslaite
käyttäytyy ikään kuin
koulutettava ei antaisi
painelupuhalluselvytystä laitteen
niin ohjeistaessa.
Äänikehotteet muuttuvat
ensimmäisen analyysin
jälkeen ja kehottavat
koulutettavaa antamaan
painelupuhalluselvytystä.
Jos asetukseksi valitaan
Pois päältä,
harjoituslaite käyttäytyy
ikään kuin koulutettava
antaisi painelupuhalluselvytystä laitteen
niin ohjeistaessa.
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VALIKKOKOHTA
Liike tunnistettu

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Todellisen
Päällä, Pois
sydänpysähdystilanteen päältä
aikana LIFEPAK CR2
-defibrillaattori voi
tunnistaa, haittaavatko
potilaan liikkeet
sydämen rytmianalyysia.
Tämä harjoituslaitteen
asetusvaihtoehto
määrittää, simuloiko
harjoituslaite
defibrillaattoria, joka on
tunnistanut potilaan
liikkeitä.
Jos asetukseksi valitaan
Päällä, Liike tunnistettu;
pysäytä liike

-äänikehotetta käytetään
ensimmäisen simuloidun
analyysin aikana.
Jos asetukseksi valitaan
Pois päältä,
harjoituslaite käyttäytyy
ikään kuin potilaan
liikkeitä ei tunnistettaisi.
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VALIKKOKOHTA
Kaksikielinen

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Määrittää, simuloiko
Päällä, Pois
päältä
harjoituslaite
kaksikielistä laitetta.
Jos asetukseksi valitaan
Pois päältä,
harjoituslaite käyttäytyy
sen mukaan, että vain
yksi kieli on saatavilla.
Jos asetukseksi valitaan
Päällä, harjoituslaite
käyttäytyy sen mukaan,
että kieliä on saatavilla
kaksi. Äänikehotteet
alkavat aina ensisijaisella
kielellä, joka on valittu
päävalikkonäytössä.
Tämän jälkeen
koulutettavaa
ohjeistetaan toissijaisella
kielellä painamaan
KIELIPAINIKETTA, jos
hän haluaa kuulla
äänikehotteet
toissijaisella kielellä. Aina
kun KIELIPAINIKETTA
painetaan, harjoituslaite
vaihtaa näiden kahden
kielen välillä.
Huomaa: Sen jälkeen,
kun elektrodit on
kiinnitetty, harjoituslaite
ei enää muuta kieltä.

Toinen kieli

Jos Kaksikielinenasetukseksi on valittu
Päällä, tämä vaihtoehto
valitsee toissijaisen
äänikehotteissa
käytettävän kielen.

Kaikki saatavilla
olevat kielet
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VALIKKOKOHTA
Tarkista hengitys

KUVAUS
VAIHTOEHDOT
Määrittää,
Päällä, Pois
päältä
ohjeistetaanko
koulutettavaa
tarkistamaan hengitys
ennen painelupuhalluselvytyksen
jatkamista Defibrillointia
ei suositella -päätöksen
jälkeen.
Jos asetukseksi valitaan
Pois päältä,
koulutettavaa ei
ohjeisteta tarkistamaan
hengitystä ennen
painelupuhalluselvytyksen
jatkamista.
Jos asetukseksi valitaan
Päällä, koulutettavaa
ohjeistetaan
tarkistamaan hengitys
ennen painelupuhalluselvytyksen
jatkamista.
Huomaa: Jos kieleksi on
valittu norja,
koulutettavaa
ohjeistetaan
tarkistamaan, onko
potilaassa elonmerkkejä.

Kieliluettelo
Tekstikielet näkyvät asetusnäytössä seuraavassa
järjestyksessä: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska,
saksa, italia, norja, puola, espanja, ruotsi, japani, korea,
kiina (perinteinen).
Äänikehotteiden kielet (ensisijainen ja toissijainen) näkyvät
asetusnäytössä seuraavassa järjestyksessä: tanska,
hollanti, kansainvälinen englanti, Yhdysvaltain englanti,
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suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, espanja, ruotsi,
japani, korea, kiina (kantonin).

Harjoituslaitteen käyttö
Varmista ennen harjoitustilaisuuden aloittamista, että valittu
skenaario on määritetty paikallisten käytäntöjen tai
menettelytapojen mukaiseksi.
Et tarvitse kauko-ohjainta harjoituslaitteen viemiseksi
skenaarion läpi. Kun koulutettava painaa elektrodit kiinni
mallinukkeen, harjoituslaite havaitsee elektrodien paineen ja
siirtyy automaattisesti skenaarion seuraavaan vaiheeseen.
Jotta harjoitusskenaarion voi aloittaa, elektrodialustan on
oltava asennettuna ja elektrodien ja elektrodialustan
suojakannen paikoillaan. Sulje kansi ja aloita harjoitustilaisuus.
Huomaa: Harjoituslaitetta ei tarvitse käynnistää ennen
harjoitustilaisuuden aloittamista. Jos kuitenkin käynnistät
harjoituslaitteen ja suljet kannen, virran merkkivalo vilkkuu
kuuden sekunnin välein simuloidakseen käyttövalmista
LIFEPAK CR2 -defibrillaattoria.
Ohjaa harjoitustilaisuus paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Voit keskeyttää skenaarion milloin tahansa painamalla
VIRTAPAINIKETTA alle 3 sekuntia. Jatka skenaariota painamalla
VIRTAPAINIKETTA uudelleen.

Skenaario päättyy, kun se on käynyt läpi ennalta asetetun
määrän tapahtumia (sydämen rytmianalyysin syklejä). Kun
skenaario päättyy, valmista harjoituslaite seuraavaa
käyttökertaa varten.
• Aseta elektrodit takaisin suojuksiinsa.
• Kerää elektrodijohto huolellisesti ja aseta se säilöön
suojusten alle.
• Kiinnitä elektrodialustan suojus aloittamalla kulmista.
29

• Sulje kansi.
Kun kansi avataan, sama skenaario alkaa alusta. Kannen
ollessa auki skenaarion voi käynnistää uudelleen myös
painamalla VIRTAPAINIKETTA.
Huomaa: Jos skenaarion tapahtumien määräksi on valittu
Toista, skenaario jatkuu, kunnes VIRTAPAINIKETTA
painetaan yli 3 sekuntia tai kunnes kansi suljetaan.

Laite ei valmis -tilan simulointi
Harjoituslaite voi simuloida LIFEPAK CR2 -defibrillaattoria, joka
ei ole käyttövalmis.
1. Poista elektrodialusta tai irrota elektrodien pistoke
kohdassa Elektrodialustan ominaisuudet (sivulla 10)
annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Varmista, että harjoituslaite on kytketty päälle, ja sulje kansi.
Vihreä virran merkkivalo sammuu, ja harjoituslaite antaa
kolme piippausta sisältävän hälytysäänen. Tämä simuloi
LIFEPAK CR2 -defibrillaattoria, joka ei ole käyttövalmis.

Harjoituslaitteen sammuttaminen
Sulje harjoituslaite painamalla VIRTAPAINIKETTA vähintään
3 sekunnin ajan.
Jos harjoituslaitetta ei käytetä 15 minuuttiin, se sammuu
automaattisesti. Automaattinen sammutus on pois käytöstä
silloin, kun nykyisen skenaarion analyysitapahtumien määräksi
on valittu Toista. Harjoituslaite pysyy käynnissä, kunnes kansi
suljetaan tai VIRTAPAINIKETTA painetaan vähintään 3 sekunnin
ajan.
Huomaa: Sammuta harjoituslaite aina, kun lopetat sen käytön,
painamalla VIRTAPAINIKETTA vähintään 3 sekuntia.
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Vianhakuvinkkejä
Tässä luvussa selvitetään ongelmia, joihin saatat törmätä
harjoituslaitteen käytössä.
HAVAINTO
Äänikehotteet eivät
ala, kun kansi
avataan.

•

Skenaario ei etene

•

Varmista, että elektrodit ovat puhtaat
ja painettu tiukasti kiinni pintaan.
Elektrodien takapuolella keskellä
olevaa anturia on painettava, jotta
skenaario etenee.

•

Varmista, että elektrodit ovat puhtaat
ja painettu tiukasti kiinni pintaan.
Elektrodien takapuolella keskellä
olevaa anturia on painettava, jotta
skenaario etenee.

Älä koske
potilaaseen

KORJAAVA TOIMENPIDE
Varmista, että laite on päällä ja että
sitä ei ole pysäytetty (LED-valon tulee
palaa yhtäjaksoisesti vihreänä).
• Sulje kansi ja avaa se uudelleen.
• Sammuta laite painamalla
VIRTAPAINIKETTA yli 3 sekuntia. Sulje
sen jälkeen kansi ja avaa se uudelleen.
• Varmista, että elektrodialusta on
tiukasti paikoillaan ja että
elektrodipistoke (elektrodisuojusten
alla) on työnnetty kokonaan sisään.

-kehotteeseen, kun
elektrodit on asetettu
mallinukkeen tai
muuhun pintaan.

Kuulet skenaarion
aikana kehotteen

Tarkista, ovatko
elektrodit hyvin kiinni
ihossa tai Tarkista
elektrodien liitin.
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HAVAINTO
Kuulet Älä koske

potilaaseen

-kehotteen ennen
kuin elektrodit
poistetaan alustasta.

KORJAAVA TOIMENPIDE
• Varmista, että elektrodit ovat
suojusten keskellä elektrodialustassa.
Antureihin kohdistuva paine voi
aiheuttaa skenaarion etenemisen
simuloituun analyysiin.

Asetusnäytön teksti
on vieraalla kielellä.

•

Selaa päävalikon toiseen kohtaan ja
paina OIKEALLE osoittavaa painiketta,
kunnes haluamasi kieli näkyy. Vahvista
valinta ja päivitä teksti painamalla
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA.

Asetusnäyttö on
musta.

•

Asetusnäyttö pimenee, kun se on ollut
5 minuuttia käyttämättä. Herätä näyttö
samaan kohtaan, johon jäit,
painamalla mitä tahansa
näyttöpainiketta.
Jos näyttö on käyttämättä vielä
10 minuuttia pidempään (yhteensä
15 minuuttia), harjoituslaite tallentaa
tekemäsi asetukset ja sammuu
automaattisesti. Kytke harjoituslaite
takaisin päälle painamalla
VIRTAPAINIKETTA.

•
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HAVAINTO
KORJAAVA TOIMENPIDE
Asetusnäyttö hyppää • Vältä
päävalikkoon tai
TARKISTUSMERKKIPAINIKKEEN
sammuu.
painamista ennen kuin olet tehnyt
kaikki haluamasi valinnat.
TARKISTUSMERKKIPAINIKE on
tarkoitettu valitsemasi skenaarion
"pika-ajoon" seuraavien
suuntaviivojen mukaisesti.
− Jos painat

TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA

tehdessäsi muutoksia Skenaariovalikossa, laite tallentaa ja valitsee
kyseisen skenaarion ja palaa
päävalikkoon.
− Jos painat
TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA

tarkastellessasi päävalikkoa, laite
tallentaa kaikki asetusvalinnat ja
sammuttaa näytön.
− Jos painat

TARKISTUSMERKKIPAINIKETTA

päävalikon tekstikielikentän ollessa
korostettuna, laite päivittää näytön
kielen valittuna olevaan kieleen.
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Harjoituslaitteen huoltaminen
Pidä LIFEPAK CR2 -harjoituslaite hyvässä toimintakunnossa
noudattamalla seuraavia ohjeita.

Harjoituselektrodien vaihtaminen
Uudelleenkäytettäviä elektrodeja voi käyttää noin 50 kertaa.
Kun liimapinta kuluu pois, elektrodit on vaihdettava. Voit tilata
elektrodeja 5 parin pakkauksen tai kokonaisen
elektrodialustan.
Elektrodit vaihdetaan seuraavasti:
1. Työnnä kiinnitysnasta ulos elektrodin takapuolelta ja irrota
vanha elektrodi liittimestä alla olevan kuvan mukaisesti.
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2. Aseta uusi elektrodi liittimeen ja työnnä kiinnitysnasta
paikoilleen. Varmista liitintä asettaessasi, että nastan päälle
tarkoitettu halkaisijaltaan suuri kolo on elektrodin
etupuolella ja että johto tulee ulos elektrodin pohjasta.
Huomaa: Jokaisen varaelektrodin mukana toimitetaan
varanasta.
3. Poista elektrodin kertakäyttöinen suojus ja aseta elektrodi
elektrodialustan muovisuojukseen.
Elektrodialusta vaihdetaan seuraavasti:
1. Poista vanha alusta noudattamalla kohdassa Asetustilan
avaaminen (sivulla 13) annettuja ohjeita.
2. Aseta uusi alusta paikoilleen.

Akkujen vaihtaminen
Asetusnäytön päävalikosta voi katsoa, onko akun varaustaso
korkea, keskitasoinen vai matala.
AKUN TASO
Korkea

60–120 tuntia

KESKIMÄÄRÄINEN KÄYTTÖAIKA

Keskitaso

10–60 tuntia

Matala

Alle 10 tuntia

Kun akun varaustaso on matala, kuulet Vaihda akku
-äänikehotteen aina, kun laite sammuu. Kun akun varaustaso
on matala, asenna 4 uutta D-kennoakkua alla olevassa
kuvassa näkyviin lokeroihin.
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TÄRKEÄÄ! Optimaalisen toiminnan takaamiseksi käytä
Physio-Controlin vara-akkuja. Harjoituslaitteessa on käytettävä
aina alkaliakkuja.

Huomaa: Vaihda aina kaikki 4 D-kennoakkua yhtä aikaa ja
aseta tilalle 4 uutta akkua.

Harjoituslaitteen puhdistaminen
Pyyhi harjoituslaitteen pinnat puhtaaksi jommallakummalla
seuraavista:
• nukkaamaton, miedolla saippualla ja vedellä vähän
kostutettu liina
• nukkaamaton, denaturoidulla alkoholilla vähän kostutettu
liina.
Noudata puhdistuksen yhteydessä seuraavia varotoimia:
• Älä upota tai liota harjoituslaitetta tai mitään sen osia.
• Älä käytä valkaisuainetta, laimennettua valkaisuainetta tai
fenoliyhdisteitä.
• Älä steriloi höyryllä tai kaasulla.
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Kierrätystiedot
Kierrätä laite ja sen varusteet, kun niiden käyttöikä on
päättynyt.
Älä hävitä laitetta tai sen akkuja lajittelemattoman jätteen
mukana. Akut on poistettava laitteesta ja hävitettävä erikseen
ennen laitteen hävittämistä. Tuote ja sen lisävarusteet, akut
mukaan lukien, tulee aina hävittää paikallisten määräysten
mukaisella tavalla. Pyydä apua paikalliselta Physio-Controlin
edustajalta tai katso ohjeet tuotteen hävittämisestä osoitteesta
www.physio-control.com/recycling.
Valmisteleminen
Laitteiden tulee olla puhtaita, ja niistä on poistettava
saastuttavat aineet ennen kierrätystä.
Pakkaukset
Pakkaukset tulee kierrättää kansallisten ja paikallisten
määräysten mukaisesti.
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Lisävarusteet ja varaosat
Harjoituslaitteeseen on saatavilla seuraavat lisävarusteet ja
varaosat. Tilaa ottamalla yhteys Physio-Controlin edustajaan
tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.
KUVAUS
Elektrodialusta (sisältää harjoituselektrodit,
pistokkeen ja alustan suojuksen)

TUOTENUMERO
11250-000145

Varaharjoituselektrodit (5 parin sarja ja 10
kiinnitysnastaa)

11250-000140

Elektrodialustan suojus ja punainen kahva

11250-000139

Vara-akut (4 kappaleen sarja)

11141-000166

3 kpl akkulokeroluukkuja

21250-000003

LIFEPAK CR2 -harjoituslaitteen kassi

11260-000056

Harjoitusmatto

11250-000144

Ohjelmistopäivitykset
LIFEPAK CR2 -harjoituslaitteeseen voidaan ajoittain julkaista
ohjelmistopäivityksiä. Selvitä, onko harjoituslaitteen ohjelmisto
ajan tasalla, katsomalla, mikä ohjelmistoversio siinä on
parhaillaan asennettuna. Irrota elektrodialusta ja käynnistä
asetusnäyttö. Kirjoita päävalikon alaosassa näkyvä Software
versio muistiin ja selvitä Physio-Controlin edustajalta tai
paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä, onko ohjelmistoversio
ajan tasalla.

Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Ohjelmistopäivitykset toimitetaan USB-flash-asemassa.
Asenna ohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita.
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1. Aseta flash-asema harjoituslaitteen pohjassa olevaan USBporttiin.

2. Kytke harjoituslaite päälle, poista elektrodialusta ja tarkasta
asetusnäyttö. Huomaa päävalikon alaosassa näkyvä
nykyinen ohjelmistoversio.

39

3. Päävalikon alaosassa tulee näkyä ilmoitus Päivitys saatavilla
ja sen jäljessä kysymys Päivitä nyt? Selaa Päivitä nyt?
-kysymyksen kohtaan. Valitse OIKEALLE osoittavalla
nuolipainikkeella Kyllä ja paina sen jälkeen
tarkistusmerkkipainiketta. Näyttöön tulee ilmoitus Päivittää ja
näyttää päivityksen etenemisen prosentteina.
Huomaa: Ohjelmistopäivitykset voivat kestää jopa
15 minuuttia sen mukaan, minkälainen päivitystyyppi on
kyseessä.
4. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, näyttöön tulee ilmestyä
ilmoitus Valmis ja sen jälkeen ilmoitus Uudelleenkäynnistyy.
Kun harjoituslaite on käynnistynyt uudelleen, Päivitä nyt?
-kysymyksen alla tulee lukea Valmis.
Jos ohjelmistopäivitys epäonnistui, Päivitä nyt?
-kysymyksen alla lukee Epäonnistui Katso kohta
Ohjelmistopäivitysten vianmääritysvinkkejä (sivulla 41) ja
yritä uudelleen. Jos päivittäminen ei edelleenkään onnistu,
ota yhteyttä Physio-Controlin edustajaan tai paikalliseen
valtuutettuun jälleenmyyjään.
5. Varmista päivityksen onnistuminen katsomalla, että
päävalikossa näkyy uusi ohjelmistoversio. Kun päivitys on
valmis, poista flash-asema USB-portista.
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Ohjelmistopäivitysten vianmääritysvinkkejä
Tässä luvussa selvitetään ongelmia, joihin saatat törmätä
ohjelmistoa päivitettäessä.
HAVAINTO
Päivitys saatavilla

-viesti ei tule näkyviin,
kun USB-flash-asema
asetetaan laitteeseen.

KORJAAVA TOIMENPIDE
• Varmista, että flash-asema on
kokonaan paikoillaan.
• Varmista, että akun varaustaso on
korkea tai keskitaso. Harjoituslaite
ei aloita ohjelmistopäivitystä, jos
akun varaustaso on matala.
• Varmista, että USB-portin
sähkökontaktit ovat puhtaat.
Sammuta harjoituslaite, aseta ja
poista USB-flash-asema useita
kertoja ja kytke harjoituslaite
uudelleen päälle.

Näyttö pimenee
ohjelmistopäivityksen
aikana ja laite ei
käynnisty.

•

Paina VIRTAPAINIKETTA yli
10 sekuntia.

Ohjelmistopäivitys
epäonnistuu.

•

Varmista, ettei flash-aseman
tiedostoja ole muutettu ja ettei
siihen ole lisätty muita tiedostoja.
Flash-aseman tiedostot
muodostavat sarjan, ja niitä on
käytettävä kaikkia yhdessä.
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Tekniset tiedot
OMINAISUUDET
Yleistä

KUVAUS
Laite on suunniteltu tilanteisiin, joissa
tehontarve on pieni ja kuormitus matala.
Käytetään alueilla, joiden lämpötila on
säädetty, ja jotka ovat suojassa sateelta.
Kestää kovaa käyttöä ja pitkiä käyttöaikoja.

Fyysiset
ominaisuudet

Korkeus: 27,2 cm kahvan kanssa
Leveys: 21,8 cm
Syvyys: 8,6 cm
Paino: 1,8 kg paristojen kanssa

Paristot

6 volttia / 4 kennoa, alue 3,3–6,6 VDC
Neljä kertakäyttöistä D-alkaliparistoa. Uudet
paristot kestävät vähintään 100 tuntia
jatkuvaa käyttöä äänenvoimakkuudella 4.

Käyttölämpötila

3–38 °C

Säilytyslämpötila

-10...+60 °C. Poista paristot varastoinnin
ajaksi. Äärilämpötilassa tapahtuneen
varastoinnin jälkeen laitteen lämpötilan on
annettava tasaantua 2 tuntia.

Vedenkestävyys

Roiskeiden kestävyys IEC 60601-1, 11.6.3.

Merkinnät
Oheisen taulukon symbolit löytyvät laitteesta tai sen
pakkauksesta.
SYMBOLI

KUVAUS
Osoittaa yhteensopivuuden EMC-direktiivin
2004/108/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU
kanssa.
Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattoman
talousjätteen mukana. Hävitä tuote paikallisten
määräysten mukaisesti. Katso osoitteesta
www.physio-control.com/recycling, miten tuote
hävitetään oikein.
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