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Serwis
Wszystkie części urządzenia są wymienne.
W pzypadku złamania lub zużycia którejś
z części można ją zidentyfikować, kozystając
z rysunku zespďu rozmontowanego i wykazu
części' Części zamienne są dostępne u produ_
centa lub u lokalnych dystrybutorów firmy Laer-
dal.

Z uwagi na łatwość rozmontowania i ponowne-
go składania manekina, wiele napraw może być
wykonanych pzez uŻytkownika, jednak pra-
cownicy firmy Laerda| chętnie służą pomocą
w rozwięani u ewentualnych problemów.

ostrzeżenia

Lateks
Twaz manekina, drogi oddechowe, a także
wkładki wymienne w nogach zawierĄą lateks.
UŻýkownicy uczuleni na ten mateiał powinni
zachować ostroŻność w kontaktach z częściami
lateksowym i, sŕosuląc rękaw ice och ronne
z tworzywa nie zawierającego lateksu.

Złącza EKG
Złącza EKG na skóze klatki piersiowej służą
jedynie monitorowaniu! Na manekĺnie szkole-
niowym LaerdalALS Baby nie wolno dokony-
wać wyładowań defibrylacyjnych. Może to być
niebezpieczne dla operatora, a także grozi
uszkodzeniem symulatora EKG.

Alkohol
Nie używać alkoholu do czyszczenia części
lateksowych (twaz manekina, drogi oddechowe
oraz wkładki wymienne w nogach). Nie należy
również stosować sprayu Laerdala do dróg
oddechowych, gdyz zawiera etanol. Zamiast
niego używać żelu dostarczanego Wraz
z manekinem.

Plamy
Nie wolno dopuśció do bezpośredniego kontak-
tu skóry manekina z tuszem lub papierem świa-
tłoczułym, gdyŹ może to na tnľałe zaplamić
skórę.
Stosowanie rękawic ochronnych pzy obsłudze
manekina zmniejsza ryzyko poplamienia skóry
i wymiennych wkładek śródkostnych. Należy
jednak unikać barwionych rękawĺc winylowych
lub lateksowych, gdyż mogą spowodować od-
banľienie skóry.

Górne drogioddechowe
Przed przystąpieniem do ćwiczeń intubacji na-
leŻy zawsze upewnić się, czy drogi oddechowe
i rurka są odpowiednio posmarowane. Jest to
waŻne zarowno ze vlzględu na zapewnienie
odpowiedniego realizmu, jak i zmniejszenie
ryzyka uszkodzenia górnych dróg oddechowych
manekina.
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Wstęp

Manekin szkoleniowy LaerdalALS Baby Trainer
dostarczany jest wraz z powłoką skórną klatki
piersiowej umoŻliwiającą monitorowanie EKG.
Pzy pomocy zestawu aktualizującego możliwe
jest rówąiez zmodyfikowanie manekina Laerdal
Resusci'Baby do wersji LaerdalALS Baby
Trainer. Manekin Laerdal ALS Baby Trainer
pzedstawia 3 -rniesięczne niemowlę o wadze
5 kilogramów.
Jego konstrukcja umozliwia następujące funk-
cje diagnostyczne i medyczne:

Drogi oddechowe

- WentylaĄaz uŻyciemworka samorozpę-
Źalnego

- lntubacja dotchawicza i nosowo-tchawicza
- osłuchiwanie oddechu
- Dwukierunkowe ruchy klatki piersiowej

i rozszerzenie żďądka
- Ustne/nosowe drogi oddechowe
- Wkładanie rurki gastrycznej pzez usta/nos

Cw iczen ie d o stę p u n aczyn iow ego

sym ulacja zyły ciemieniowej
realistyczny dostęp śródkostny i podawanie
leków.

Monitorowanie EKG i rozpoznawanie arytmiĺ

Montaż - czynności wstępne

Przed użyciem manekina należy wykonać na-
stępujące czyn ności pzygotowawcze:

S m arow a n ie d rőg oddec h owyc h

W trakcie tej czynności należy nosic rękawice
och ron ne, aby zapobie c zanieczy szczen i u.
Spryskać usta/drogi oddechowe sprayem na_
wi lzającym (dostarczonym z manekinem)..
Pzed wykonaniem intubacji dotchawiczej i

nosowo-tchawiczej należy posmarować również
końcówkę rurki dotchawiczej iłopatki laryngo-
skopu.

U m ie szcze n ie w kładek ś ród kostnyc h
- Wypakować jedną z wkładek śródkostnych
- Chwycić wkładkę tak, aby zbiorniczek

z krwią był skierowany w górę.

Włozyi koniec wkładki, na którym znajduje
się zbiornik z krwią, do okrągłego zagłębie-
nia w kolanie.

ostrożnie zgiąó stopę w doł. TzymąąC ją
w tym pďożeniu, wsunąć dolny koniec
wkładki w prostokątny otwór w stopie.

Puścić stopę, umoŹliwiając jej powrót do
normalnego pďożenia.

Podłączenie EKG

Tzy żącza na przewodzie prowadzącym od
manekina są osadzone na odpowiednie.| opra-
wie symulatoĺa rytmów. W symulatorach Laer-
dal Heartsim@, a także w symulatoze rytmów
sercowych Laerdala (mode| wcześniejszy
w stosunku do Heartsim 2000) te złącza są
umieszczone z tyłu uządzenia.

.' :\
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lnstrukcja obsługi -właściwości manekina

Wentylacja lntubacja
Drogi oddechowe otw afte/zamkn ięte - rozsze-
rzenie żołądka

W pozycji ugiętej' z głową opartą o klatkę pier-
siową, drogi oddechowe są zawsze zamknięte.
Przy próbie wentylacji manekina pŻy pomocy
worka-maski w pďożeniu pomiędzy tą pozycją
a pozyĄą neutralną powietze nie dostanie się
do płuc. Jeśli ciŚnienie wprowadzanego powie-
trzapzekracza 10 mm Hg, widoczne jest roz-
szeaanie żďądka'

odchylenie głowy

W pozycji neutralnej drogi oddechowe są otwar-
te. Pzy wentylacji w tej pozycji z użyciem ukła-
du worek-maska powietze pzedostaje się do
płuc. Jeśli wentylacja jest zbyt gwałtowna
i ciśnienie w konsekwencji pzekracza 10 mm
Hg' żďądek będzie się rozszerzać.

Zbyt mocne odchylenie szyi nie spowoduje
zamknięcia dróg oddechowych.

odchylenie Żuchwy

MoŹliwe jest również odchylenie żuchwy mane-
kina. W pozyĄi ugiętej odchylenie zuchwy po-
woduje otwarcie dróg oddechowych i umożliwia
wentylację przy pomocy układu worek-maska.

Manekin można intubowaó pzez usta i pzez
nos.

Zaleca się stosowan ie ru rki 3, S-mil im etrowej,
aby uniknąć pzepływu powietza zwrotnego.
Zalecana łopatka laryngoskopu - nr 1.
Jeśli intubacja jest zbyt głęboka, rurka wejdzie
do prawego oskzela, co umożliwi wentylację
tylko prawego płuca.

Ważne:Pzed pzystą-
pieniem do ćwiczenia
intubacji na manekinie
naleŻy zawsze upewnić
się, czy drogi oddecho-
we i rurka są odpowied-
nio spryskać. Jest to ważne zarówno ze vĺzglę-
du na zapewnienie odpowiedniego realizmu, jak
i zmniejszenie ryzyka uszkodzenia górnych
dróg oddechowych manekina. Użvwaó spravu
do nawilżania dróo oddechowvch dostarczane-
qo z manekinami firmy Laerdal.

Pzy pomocy manekina szkoleniowego można
w sposób realistyczny ćwiczyć technikę uciska-
nia chrząstki krtaniowej (manewr Sellicka).

Płuca, Żołądek

W manekinie znajdują się dwa oddzielne płuca
i zďądek. Są one tak zaprojektowane' aby za-
pewnić realistyczne ruchy i dŹwięki w trakcie
wentylacj i płuc i rozszerzania Żołądka.
Aby usunąć powietze z Żołądka, należy po
prostu nacisnąć zołądek manekina.
Powietze wydostanie się ustami i nosem.
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Higiena drig oddechowych

Nalezy pamiętać, że po wykonaniu wentylacji
usta-usta lub usta-nos konieczne jest dokładne
czyszczenie górnych dróg oddechowych i wy-
miana dolnych dróg - zob. par. ,,Czyszczenie
górnych dróg oddechowych''' Nie zaleca się
jednak używania manekina do ćwiczeń wenty-
lacji usta-usta lub usta-nos.

Dostęp naczyniowy

Dostęp doŻylny poprzez Żyłę ciemieniową

Na skóze Nvazy manekina zaznaczona jest
Żyła ciemieniowa. Pozwala to symulować czyn-
ność umiejscowienia żyły iwprowadzenia igły,
jednak bez możliwości symulacji wyczuwania
żyý lub wypływu krwi.

Dostęp śródkostny poprzez kośc piszczelową

W lewej nodze znajduje się zagłębienie na wy-
mienną wkładkę zawierĄącąatrapę piszczeli ze
sztucznym szpikiem kostnym.
Wymiana wkładki _zob. par. ,,MontaŹ _ czyn-
nościwstępne''.

Po założeniu wkładki możliwe jest zgodne
z protokołem klinicznym ćwiczenie dostępu
śródkostnego.

Aby potwierdzić, Że igła została prawidłowo
wprowadzona do piszczeli, moŻna zassać

strzykawką sztuczny szpĺk kostny.
Po wyciągnięciu igły osłona otaczĄąca piszczel
zamyka się wokoł punktu wprowadzenia igły'
dziękiczemu kolejne nakłucia nie powodują
nadmiernych wycieków, natomiast w piszczeli

pozostaje trwały otwór po każdym nakłuciu.
Normalnie można wykonać do piętnastu nakłuć
bez konieczności wymiany wkładki, jednak za-
leŹy to od tego, jak gęsto wykonywane są na-
kłucia'

Aby wymienić wkładkę śródkostną, należy wy-
giąć ostrożnie w doł lewą stopę tak, aby dolna
część wkładki wysunęła się z otworu w stopie.

Wyjąć i wyzucić wkładkę.

Włożyć nową wkładkę w sposób opisany w par
,,Montaż - czynności wstępne".

Symulacja funkcji serca

Do symulacjitętna służy obsługiwana ręcznie
gruszka tętna.

Przy pomocy tzech elektrod EKG na klatce
piersiowej można śledzić elektrokardiogram,
jeśli manekin jest podłączony do 3-zyłowego
gniazdka symulatora Heartsim 2000 Laerdala
lub innego symulatora z odpowiednim gniazd-
kiem wyjściowym - zob. par. ,,Montaż _ Czyn-
nościwstępne'''

ostrzeŻenie!
Na manekinie szkoleniowym LaerdalALS Baby
Trainer nie wolno dokonywać wyładowań defi-
b rylacyj nych. Konstrukcja elektrod mon itoruj ą-
cych nie pozwala na absorpcję wyładowań
o wysokim napięciu / wysokiej energii. Wyłado-
wania takie groŻąporaŻeniem, a takŻe mogą
uszkodzić podłączony symulator rýmów ser-
cowych.
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Konserwacja
Smarowanie

Prawidłowe smarowanie górnych dróg odde-
chowych ma zasadnicze znaczenie dla uzyska-
nia odpowiedniego realizmu i trwałości uzytko-
wania.

Przed użyciem manekina należy zadbać o od-
powiednie posmarowanie dróg oddechowych,
rurki dotchawiczej iłopatki laryngoskopu -
w sposób opisany w par. ,,Smarowanie dróg
oddechowych", str. 3.

Wy m i a n a w kłade k ś rÓd kostnyc h

ostrożnie zgiąć stopę w doł i przytzymać ją
w tym pďożeniu.

Wysunąć wypustkę na dolnym końcu
wkładki śródkostnej z prostokątnego otworu
wewnątz stopy.

Unieść wkładkę z wgłębienia i wyciągnąć ją
z okrągłego wydrążenia w kolanie.

Włozyć nową wkładkę w sposób opisany
w par. ,,Umieszczenie wkładek śródkost-
nych", str. 3.

Wymiana / czyszczenie skóry twaĺzy

Zdejmowanie
ZĄąćtylnąpokrywę głowy

- odpiąó skórę twazy z wypustek na bokach'

- Zdjąć skórę.

Czyszczenie

Skórę twazy umyć w letniej wodzie z dodat-
kiem mydła, a następnie opłukać i pozostawić
do wyschnięcia. Można ewentualnie wymienió
skórę na nową (nr katalog' 08 21 30).

Zakładanie
Sprawdzić, czy wnętze ust jest czyste _ zob.
par. Czyszczenie górnych dróg oddechowych''
Nałozyć ponownie skórę i zapiąć, na wypust-
kach.

Naciągnąć skórę twazy ok. 1 cm zakrawędżz
tyłu czaszki'

\

Nałozyć tylną pokrywę głowy

Wymiana płuc/żołądka

Wymontowanie

b

odpiąć i zdjąć, skórę klatki piersiowej
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Unieść płytkę klatki piersiowej

Zdjąó taśmę zastawki ciśnĺeniowej zďądka.

odpiąó dwa złącza płuc.

odłączyć silikonową rurkę zďądka od pzełyku.
Wyj ąć zespoł płuc/zďąd ka.

Montowanie
- Wypakować nowy zespoł płuc iżďądka (nr

katalog. 08 20 20).

Podłączyć rurkę żołądka do pzełyku

Umieścić nowy zespď płucĺŻołądka ze
złączami płuc w dwóch otworach w płytce
klatki piersiowej.

Pďączyć rurki płuc ze złączami płuc w
płytce klatki piersiowej.

Zamocować taśmę zastawki ciśnieniowej
żďądka nad dwiema wypustkami.

Nałożyć skórę klatki piersiowej. Sprawdzić,
czy pzewody są umieszczone pod skórą
w taki sposób, aby nie ograniczały ruchów
klatki piersiowej.

Czyszczenie górnych drig oddechowych (Wy-

magany zestaw czyszczący dostępny jako wy-
posażenie dodatkowe, nr katalog. 08 15 00 -
zob. v,lykaz części wr az z i l ustracj ą. )

Wymontowanie
otwozyć manekin i odłączyć zespoł dróg od-
dechowych i żďądka w sposób opisany
w punkcie,,Wymontowanie", par.,,Wymiana
płuc/żďądka''.

odłączyc głowę od tułowia, naciskając występ
na złączu wewnętrznym szyi.

Zdjąć,tylną pokrywę głowy i skórę twazy
w sposób opisany w par. ,,Wymiana l czyszcze-
nie skóry ĺllarzy" - ''Zdejmowanie''.
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Czyszczenie

otwozyć i opróżnić mĺskę zestawu czyszczą-
cego.

WłoŹyć głowę manekina do miski twazą w dď

Połączyć dwazłącza rurki płuc z podwójnym
rozgałęzieniem układu rurek.

Połączyc pŻełyk z pojedynczym złączem ukła-
du rurek.

Włożyć strzykawkę czyszczącądo vtĺylotu za-
stawki i włozyć wolny koniec układu rurek do
miski.

Napďnić miskę płynem do poziomu tuż poniżej
krawędzi' Pompując tłokiem stzykawki, pze-
puścić ýyn przez drogi oddechowe manekina.

Używając opisanego zestawu, wykonać pzed-
stawioną n iżej 4-stopn iową proced u rę, zm ien ia-
jąc płyn przy każdym kroku:

1: Uzyć wody z mydłem do usunięcia osadu
na ścianach wewnętznych.

2: Czystą wodą spłukać resztki mydła.
3: UŻyć roztworu dezynfekującego*. Pozosta-

wić drogi oddechowe napełnione przez co
najmniej í0 min.

4: Czystą wodą spłukać roztw. dezynfekujący

Po każdym kroku vvyjąc głowę z roztworu, aby
umożliwić odcieknięcie.

Pzed zamontowaniem na manekinie pozosta-
wić głowę do całkowitego wyschnięcia.

Roztwór podchlorynu sodu świeżo plzygo-
towany dla pojedynczego użycia jest sku-
tecznym i zalecanym środkiem dezynfek-
cyjnym. Roztwór powinien zawierać co
najmniej 500 cz./molwolnego chloru, tj. 20
ml 2,5 - 5,0 % domowego wybielacza na
500 milwody. Nie używać alkoholu do
czy szczenia górnych d róg oddechowych
i skóry twarzy.
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Wykaz części
08 00 11
08 00 21

08 00 15

08 20 00
08 20 10
08 20 16
082020
08 20 21
08 2'ĺ 00
082120
08 21 30
08214s
08 22 00
08 22 10
08 23 00
08 23 05
08 23 10
08 15 00
0'ĺ 25 03
14 30 01
08 15 10
01 25 12
14 26 00
08 16 00

08 11 00

Manekin szkoleniowy LaerdalALS Baby Trainer (bez symulatora Heartsim 200)
Manekin szkoleniowy Laerdal ALS Baby Trainer 200 (manekin wraz z symulatorem
Heartsim 200)
Pomoc szkoleniowa Laerdala do zabiegów śródkostnych (składa się z jednej nogi
zamocowanej na podstawce i pięciu wkładek śródkostnych)

Części
Tors ALS Baby
Płytka klatki piersiowej
Skóra klatki piersiowej
Zespoł płuc / żďądka
Zastawka Źołądka (6 opak.)
Głowa i drogi oddechowe bez skóry twazy
Tylna pokrywa głowy
Skóra twazy
Żelsmarujący
Lewe ramię z gruszką tętna i rurką
Prawe ramię
Lewa noga do nauki dostępu śródkostnego
Wkładka wymienna do nogi (5 opak.)
Prawa noga
Zestaw czyszczący (stzykawka, miska, zestaw rurek, kompresy)
Stzykawka, 60 ml
Miska
Zestaw rurek
Kompresy
Spodenki
lnstrukcja obsługi

Zestaw aktualizujący
Zestaw aktualizujący Laerdal ALS Baby

0820 t6

08 ĺ5 00

0B 15 10 ol

W"svŹ

08 21 00
25 03 08 21 30

oa 21 20

14 3Ô 0] 0B 22 00

08 20 00

0B 23 05
08 20 20 o

08 20 2l
08 22 10

0B 23

08 23 r0

14 26
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Dodatek do instrukcji obsługi manekina szkoleniowego LaerdalALS Baby Trainer
Nastąpiła zmiana konstrukcji głowy manekina' W efekcie procedura ,,Wymiany / czyszczenia skily

twaĺzy" w instrukcji obsługi została zastąpiona poniŻszym opisem'

WERSJA ANGIELSKA, strona 6

Wymiana l czyszczenie skóry twarzy

Wymontowanie

l"r'

2. Nałożyć twaz na głowę.

1. odłączyć twaz od elementów ustalających
pzy uszach

\)

3. Zamocować twaz na elementach ustalają-
cych pzy uszach.

2. Unieść twaz

Czyszczenie
Powłokę skórną twarzy umyć w letniej wodzie
z dodatkiem mydła, a następnie opłukać i pozo-
stawić do wyschnięcia. Można ewentualnie
wymienić powłokę na nową (nr katalog. 08 2'ĺ
30)

Założenie

1. odwinąć twaz, aby uniknąć bezpośrednie-
go kontaktu palców z okolicą ust i nosa.
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