LUCAS 2
®

GÖĞÜS KOMPRESYON SİSTEMİ

Hızlı Başvuru Kartı
NOT: Bu belge kapsamlı bir kullanım kılavuzu değildir. Kullanım talimatlarının tamamı, endikasyonlar, kontrendikasyonlar,
uyarılar, önlemler ve potansiyel ters olaylar için “Kullanım Kılavuzuna” başvurun.
Hastada kardiyak arresti doğrulayın ve LUCAS hazır oluncaya kadar olabildiğince az ara vererek manuel
CPR’a başlayın.

Çantayı açın:
• Çantayı açmak için çanta üzerindeki kırmızı
kolu çekin.

Cihazı Açma: (A)
• AÇ/KAPAT
düğmesini bir saniye basılı tutun.
LUCAS 2 kendi kendini otomatik olarak test ettikten
sonra çalışmaya başlayacaktır. (AYAR’ın
yanındaki
yeşil LED yanar.)

Sırt plakası: (B)
• Manuel CPR'a ara verin.
• Sırt plakasını hastanın altına, koltuk altlarının
aşağısına gelecek şekilde yerleştirin.
• Manuel CPR'a devam edin.

Kompresör: (C)
• LUCAS 2'yi çantadan çıkartın.
• Açma halkalarını bir kez çekerek mandal kilitlerinin
açıldığını kontrol edin, sonra halkaları serbest bırakın.

• Manuel kompresyonları durdurun.
• Sırt plakasına takın; “tık” sesini duymalısınız.
• Yukarı doğru bir kez çekerek takıldığından
emin olun.

ÜST

>

Vakum başlığını
yerleştirin:
• Vakum başlığını göğüs
üzerinde ortalayın.

Vakum Başlığının
dış kenarı

• Vakum başlığının alt kenarı
sternumun alt ucunun
hemen üzerinde olmalıdır.

Baskı Pedi

Derinlik: (D)
• Sistemin AYAR modunda olduğundan emin olup, iki
parmağınızla vakum başlığını aşağı doğru ittirin.
• Vakum başlığı içerisindeki baskı pedi hastanın göğsüne
dokunuyor olmalıdır.
• Eğer ped uygun biçimde oturmazsa ya da göğse
dokunmazsa, kompresörü kaldırın ve manuel
kompresyona devam edin.
düğmesine basarak başlama konumunu
• DURAKLAT
sabitleyin ve sonra parmaklarınızı vakum başlığından çekin.

Başla (E)—kompresyonu başlatın:
• Sistemin uygun biçimde yerleştirilip yerleştirilmediğini
kontrol edin; gerekirse ayarlayın.
• BAŞLAT (sürekli)
düğmesine basın.

ya da BAŞLAT (30:2)

• LUCAS 2 çalışıyorken hastayı yalnız bırakmayın.

Takip et (F)—stabilizasyon kayışını bağlayın:
• Kayışı çıkartın ve tokalarından sonuna kadar uzatın.
• Destek yastığını hastanın boynunun altına yerleştirin.
• Yastık kayışlarını LUCAS 2 kayışlarına sabitleyin.
• Kayışları sıkılaştırın.
• Tedaviyi engelleyebileceği veya geciktirebileceği
durumlarda stabilizasyon kayışlarının kullanımını erteleyin.

EKG analizi esnasında kompresyonu durdurmak için
DURAKLAT
düğmesine basın.

Kesintileri minimum seviyede tutun.
LUCAS 2, yalnızca Amerikan Kalp Birliği (AHA) veya dengi kurumların kılavuzlarına uygun CPR kursunu tamamlamış ve
LUCAS 2'nin kullanımı konusunda eğitim almış ilk müdahale personeli, ambulans personeli, hemşireler, doktorlar veya sağlık
çalışanları gibi temel tıbbi becerilere sahip kişiler tarafından kullanılmalıdır. LUCAS 2, cihazın kilitlenmesini önleyecek kadar cüsseli ya da vakum başlığındaki baskı pedinin göğüsle temas edemeyeceği kadar zayıf olan hastalarda kullanım için uygun değildir.

Kullanım talimatlarının tamamını görmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Physio-Control temsilcinizle temasa geçin ya da www.physio-control.com adresindeki sitemizi ziyaret edin.
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