BRUKSANVISNING
X-SPINDEL

Svenska: Bruksanvisning. X-Spindel

Denna bruksanvisning kan uppdateras utan att detta meddelas på förhand.
Exemplar av den aktuella versionen finns att få från tillverkaren.
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Svenska

Bruksanvisning

1. Varningar och försiktighetsåtgärder
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Undvik att hantera X-Spindeln intill skarpa föremål och kanter.
• Kontrollera regelbundet att X-Spindeln är utan skador och att vidhäftningsförmågan är god.

2. Avsedd användning
X-Spindel är avsedd att användas som fixeringsrem vid immobilisering av patienter tillsammans med lämplig
produkt, T.ex. Scoopbår, Backboard/ryggbräda samt huvudstöd. X-Spindel är endast avsedd att användas av
personal med medicinsk bakgrund. Medicinskt ansvarig läkare anger alltid tänkt användningsområde med lokala
anvisningar. Denna bruksanvisning anger enbart generella drag samt förslag på användning.

3. Specifikation
Temperaturområde: -30°C till +70°C
Del/Material
Polypropen

4. Beskrivning
X-Spindeln är en sammansatt fixeringsrem med kardborrelåsning. Överst finns en X-funktion i rött som är tänkt att
kryssas över axlar/thorax. Längsgående remmen följer patientens mittlinje. Fyra stycken tvärgående remmar används
för fixering av bäcken och ben.

5. Användningsinstruktioner
1. Placera den skadade i den medicinskt önskvärda positionen på vald fixeringsprodukt.
2. Lägg X-Spindel över patienten, markeringen mitt i ”X:et” placeras över bröstbenet.
3. Separera/dela inga kardborrelås före den aktuella remmen skall användas.
4. Börja med att fixera X:et över Thorax, OBS: VIKTIGT Fixeringen får ALDRIG spännas så hårt att den påverkar
patientens andningsförmåga, Kontrollera detta upprepade gånger under handhavandet.
5. Fortsätt nedåt med de tvärgående remmarna 1-2 band över bäckenet, resterande över benen, minst 1 rem över låren
och 1 rem på underbenen.
6. Mittremmen (röd) behövs inte spännas, då fixering erhållas av X-funktionen.
7. Var alltid OBSERVANT på risken med för hårt spända remmar, polstra med filt/handdukar lossa ev. vid behov.
8. Efter användning överväg tvättning samt vik omsorgsfullt kardborrelåsen mot varandra för att förhindra trassel.

6. Rengöring och desinficering
Rengör regelbundet X-Spindeln. Den kan tvättas med såpvatten och sköljas med rent vatten. Alternativt tvättas i maskin
med nätpåse i 60 grader. Låt X-Spindeln torka ordentligt.
Om X-Spindeln behöver desinficeras tvätta noggrant enligt ovan och låt den torka. Rengör därefter med en lösning
bestående av 70 % alkohol eller med desinficeringsmedel av typ LYSETOL AF.

7. Reparation av X-spindel
X-Spindeln är en produkt med begränsad livslängd. Kardborrelåsning tappar på sikt vidhäftningseffekt.
Vid skador på X-Spindel bör den omedelbart kasseras.

2 (3)

8. Förvaring
X-Spindeln levereras i en praktisk förvaringspåse. .

9. Beställningsinformation
GEAS405

X-Spindel

10. Tillbehör
GE14490100000 Förvaringspåse

11. BILDSPEL
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