
Anvendelsesformål
Laerdal Upright Resuscitator (“Upright”) er et 
selvoppusteligt, manuelt betjent og genanvendeligt 
genoplivelsesapparat til nyfødte og babyer op til 10 kg 
kropsvægt, som kræver kunstigt åndedræt.

Upright kan kun levere ekstra ilt ved brug sammen med 
det medfølgende tilbehør "Oxygensæt".

Upright kan genanvendes, forudsat at proceduren på 
side 2 følges for hver patient. Den skal rengøres og 
desinficeres før første patient.

Brug af Upright
Orientering: Upright betjenes som almindeligt 
genoplivelsesapparat med posen lodret over masken. 

Nyfødte - masken passer til almindelige koniske 
koblinger med en indvendig diameter på 15 mm, som 
defineret i ISO 5356-1. Kontroller, at den passer inden 
brug med andet udstyr. Når den bruges sammen med 
Upright, låses masken fast med et hurtigt klik, når den 
trykkes helt på plads.

Brugervejledning

Kat. nr. Beskrivelse

856156
856157 

8561733

846131

856155

Regulatorisk

        0434 

REF

15 mm

Dødrum

-18 °C til 50 °C

-40 °C til 60 °C

< 2,5 cmH2O ved 5 LPM

< 0,5 cmH2O ved 5 LPM

> 150 ml

4 ml (vandvolumen)

Ca. 
72 mm x 85 mm x 217 mm

Ca. 
190 gram
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Brugervejledning

Laerdal 
Upright Resuscitator

GENANVENDELIG – KAN AUTOKLAVERES

Trykventil: Upright har en trykventil (“pop-off”) med 
begrænsning af luftvejstrykket til 30-45 cmH2O. Der 
høres en hvæsende lyd, når ventilen åbnes. Hvis der 
kræves et større luftvejstryk, trykkes der ned på 
ventilen med pegefingeren samtidig med, at der 
klemmes på posen.

Opkast: Hvis patientventilen kontamineres med 
opkast, rengøres ventilen ved at ryste Upright og 
klemme kraftigt på posen for at fjerne opkastet. Hvis 
det ikke hjælper, adskilles patientventilen (se side 2), 
den skylles med vand og samles igen.

Er der en løs komponent et sted, skal den strammes, 
eller enheden adskilles og testes ifølge side 2.

Advarsler
Upright må kun anvendes af personer, som er 
tilstrækkeligt undervist i brugen. Forkert betjening 
af Upright kan være farlig.

Anvend ikke Upright, hvis der er grund til at tvivle 
på apparatets funktionsevne.

Med henblik på korrekt funktion skal det sikres, at 
komponenter i Upright ikke blandes eller forveksles 
med lignende, uoriginale Laerdal-komponenter. Alle 
Upright-komponenter er mærket LAERDAL, jf. side 2.

kat. nr. 8560511 ANTAL 1 hver

Tilbehør og reservedele Vigtig produktinformation

Maske til nyfødt - Snapdesign – str. 0*
Maske til nyfødt - Snapdesign – str. 1*
*10 stk.

Oxygensæt (komplet) indeholder iltadaptor, 
ventil, opbevaringspose og slange

Oxygen-opbevaringspose og slange

Upright-ventiler og membransæt* 
(læbeventil, indgangsventilskivemembran)
*10 stk.

Upright Oxygensæt 
(komplet)

Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav i Rådets direktiv 93/42/EØF som ændret ved 
Rådets direktiv 2007/47/EF.

Tekniske oplysninger
Opfylder ISO 10651-4:2002/EN ISO 10651-4:2009, 
lungeventilatorer – navnlig krav til operatørdrevne 
genoplivelsesapparater.

Patientport på Newborn Mask Snap passer til normal 
15/22 mm kobling

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

Ekspiratorisk modstand

Tidalvolumen

Inspiratorisk modstand

Udvendige mål 
(med maske til nyfødt str. 1) 

Vægt 
(med maske til nyfødt str. 1)

Hårde plastikdele: Polysulfon (PSU)
Bløde plastikdele: siliciumkarbid
Fjeder: rustfrit stål
Ikke fremstillet med naturgummilatex. Side 1

Producentinformation
Global garanti: Se www.laerdal.com

Fremstillet i Kina for:
Laerdal Medical AS, Tanke Svilandsgate 30
P.O. Box 377, 4002 Stavanger, Norway
Tlf.: +47 51 51 17 00
Fax: +47 51 52 35 57
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Afventer amerikansk og international 
designregistrering.
Laerdal® er et registreret varemærke 
tilhørende Laerdal Medical AS.

© 2015  Laerdal Medical AS, 
Alle rettigheder forbeholdt.

Maske til nyfødt 
medfølger
(Snap-design) 
Størrelse 0 og 
størrelse 1
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*Valideret cirka ved 
havoverfladetryk.

Kontroller, at 
silikoneposens 
kant ikke vrides 
eller klemmes.
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Brugervejledning

Laerdal Upright Resuscitator

Produktoversigt
Adskilles ifølge trin 1-6. Montering sker i omvendt rækkefølge.

Træk ud Skru af Løft ud

“LAERDAL” “LAERDAL”

Træk kraftigt i tappen for at udløse

Træk ud

Adskil ikke andre dele end vist nedenfor. Med henblik på korrekt funktion må der kun anvendes dele mærket LAERDAL (placering som vist ovenfor).

Rengøring og desinfektion
Afmonter Rengør Desinficer med en af metoderne Tør og inspicer Saml og test

Adskil altid Upright 
inden rengøring.

Vask alle dele i en ren 
balje med rent vand 
og mild sæbe.

Brug en svamp eller 
børste til at fjerne 
enhver form for snavs.

Skyl dele i rent vand 
for at fjerne al snavs 
og sæbe.

Gentag ovennævnte 
trin, til delene er rene.

Kog alle dele i rent 
vand i 10 min.

Autoklavering

Steriliseres med damp 
og autoklavering ved 
136 °C og 2,0 kg/cm2 i 
10-20 min.

10 minutter
100 °C Dampes 

ved 136 °C
10-20 minutter

Tør alle dele.
 
Inspicer visuelt for
skader og renhed/
mineralforekomster.

Fjern beskadigede 
eller urene dele, og 
brug dem ikke igen.

Saml Upright igen.

Test som vist nedenfor.

Test inden brug
Læbeventilfunktion Trykventil Indgangsventilåbning Produktforsegling

Klem posen. Kontroller, at den gule ventil 
åbner og lukker med hvert klem.

Luk masken mod hånden. Klem posen 
kraftigt. Kontroller, at luften slipper ud af 
overtryksventilen.

Hold masken lukket mod hånden. Slip den 
klemte pose. Kontroller, at posen udvider 
sig igen uden modstand.

Hold masken lukket mod hånden. Tryk 
overtryksventilen ned. Klem posen og 
kontroller, at der ikke er lækager.

Side 2Hvis en af disse tests ikke opfyldes: Adskil Upright, efterse delene, saml Upright og gentag alle trin i “Test inden brug” (afsnit 3).

Vejledning angående fremgangsmåde


