Welkom in de wereld van de LifeVac

LifeVac informatie- en instructieboekje
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Productinformatie

Inhoud van de bestelling
Gelieve bij ontvangst de bestelling controleren om er zeker van te zijn dat u de
juiste producten heeft ontvangen. De standaard inhoud verschilt per LifeVac
Kit, hieronder staan de verschillende Kits beschreven. Extra maskers en
verschillende maten kunnen bijbesteld worden.

LV01- LifeVac Home Kit - inhoud
1 x LifeVac apparaat
3 x Maskers:
2 x medium volwassen masker voorzien van een groen
herkenningsteken
1 x klein volwassen masker voorzien van een geel herkenningsteken
1 x Productinformatieboekje
1 x BLS protocol folder
1 x Feedback formulier

LV08 – LifeVac Wand Kit
1 x LifeVac apparaat
4 x Maskers :
1 x groot volwassen masker voorzien van een oranje herkenningsteken
of 1 x kindermasker voorzien van wit herkenningsteken
2 x Medium volwassen masker voorzien van groen herkenningsteken
1 x Klein volwassen masker voorzien van geel herkenningsteken
1 x Productinformatieboekje
1 x BLS-Protocol folder
1 x Feedback formulier
1 x A4 BLS-Protocol folder
1 x Wandmontagebeugel

Beschikbare aanvullende accessoires voor de LifeVac:
• Extra groot-, groot-, medium-, small- en kindermaskers
• Plastic Wandkast (leeg)
• Gele LifeVac opberghoes
• Verstikking symbool sticker, groen
Kijk voor meer informatie op www.lifevac.nl

LET OP:
LIFEVAC KAN ALLEEN GEBRUIKT WORDEN BIJ KINDEREN ONDER
18KG EN BOVEN DE 10KG WANNEER HET KINDERMASKER
GEBRUIKT WORDT (wit herkenningsteken)
Gebruiksaanwijzingen
De LifeVac is een apparaat voor eenmalig gebruik, dat maximaal 5x gebruikt
mag worden tijdens een verstikking als het Standaard Basic Life Support
verstikking protocol (BLS) niet succesvol is. LifeVac is makkelijk in gebruik,
beschikbaar voor algemeen publiek en het kan het laatste redmiddel zijn om
een verstikkingsslachtoffer te redden wanneer het standaardprotocol, niet
heeft geleid tot een vrije luchtweg bij het slachtoffer.

Algemene verzorging
Bewaar de LifeVac in een makkelijk te bereiken ruimte op kamertemperatuur.
Niet bewaren op een plek waar zonlicht direct op de LifeVac schijnt. Niet
bewaren in garages of zolders waar het extreem heet of koud kan worden, dit
kan de betrouwbaarheid van de LifeVac beïnvloeden. Een veel voorkomende
plek om de LifeVac te bewaren is een keukenkastje.

Retourbeleid
Controleer de LifeVac op beschadigingen. Als er beschadigingen gevonden zijn,
contacteer LifeVac Europe Ltd voor een nieuwe LifeVac of teruggave van
krediet. Alle beschadigingen dienen gemeld te worden binnen 5 dagen na de
factuurdatum.

Waarschuwingen
•
•
•
•
•
•
•
•

LifeVac kan gebruikt worden wanneer het standaard BLS-verstikking
protocol niet succesvol is geweest.
LifeVac kan alleen gebruikt worden bij een verstikkingsslachtoffer.
LifeVac mag niet gebruikt worden als het slachtoffer niet aan het
verstikken is en zelfstandig ademhaalt.
LifeVac is alleen voor mensen. Alleen gebruiken op het gezicht.
LifeVac bestaat niet uit Latex.
LifeVac niet gebruiken bij kinderen onder de 10KG.
Slachtoffers met een endotracheale beademing kunnen de LifeVac niet
gebruiken.
Maskers worden geleverd en de fabrikantshandleidingen zijn van
toepassing. Fabrikanten raden een houdbaarheid van 36 maanden aan
voor alle maskers.

Risico’s
De LifeVac geeft geen 100% garantie dat een verstikkingsslachtoffer niet
gereanimeerd zal worden. In geval van nood volg de bijgeleverde instructies
op. Gebruik is op eigen risico. LifeVac is niet verantwoordelijk voor letsel of
dood als gevolg van gebruik. Na gebruik van de LiveVac kan er sprake zijn van
hoesten of het ontstaan van blauwe plekken in het gezicht. Om de risico’s te
minimaliseren, dient de LifeVac gebruikt te worden volgens de gegeven
instructies. Meer informatie en instructievideo’s kunnen gevonden worden op
www.lifevac.nl.

Lees alle documenten door voor gebruik

LATEX

LATEX

Product is latex-vrij

Hergebruik is niet toegestaan

Niet blootstellen aan direct zonlicht

Voorzichtig omgaan met het product

Oriëntatie/test fase
Om de LifeVac te testen, pak een masker uit het plastic en
verwijder de verpakking. Zet het testmasker op de LifeVac met
een draaiende beweging terwijl je druk uitoefent. Controleer of
het masker goed en stevig aan de LifeVac vast zit.

Houd met één hand het masker vast en duw met één hand de
handgreep van de LifeVac naar beneden. Je zult horen dat er
lucht uit de LifeVac komt.

Trek de handgreep van de LifeVac snel omhoog en je zult de
negatieve druk voelen.

Als u eenmaal bekend bent met de LifeVac, verwijder het masker
weer met een draaiende beweging. Het is wat lastiger om het
masker te verwijderen, dit hoort zo te zijn. Hierdoor weet u dat u
het masker op de juiste manier heft bevestigd. Bewaar het masker
voor trainingsgebruik en label dit masker. Het testmasker mag niet
worden gebruikt tijdens een noodsituatie.

Stop de LifeVac, masker en de boekjes opnieuw in de
doos/koffer. Bewaar de LifeVac op een veilige, droge en snel
toegankelijke plek.

Gebruiksaanwijzing
BEL EERST 112 EN VOLG DAN EERST HET STANDAARD BLS PROTOCOL
Maak een ongebruikt masker open en verwijder de gekleurde ring. Bevestig
het masker aan de LifeVac met een draaiende beweging terwijl je druk
uitoefent.
Controleer of het masker goed vastzit aan de LifeVac

Plaats het masker over de neus en mond en houd de kin omhoog,
om een afsluiting te creëren druk je het masker krachtig over de neus
en mond

Met één hand houd je het masker en de kin vast, met de andere hand
houd je de handgreep vast en druk je de handgreep naar beneden.
Met twee hulpverleners kan het masker door de 1e hulpverlener met twee
handen over de mond en neus van het slachtoffer worden vastgehouden
terwijl de 2e hulpverlener de handgreep van de lifevac bediend.

Zodra de handgreep naar beneden geduwd is, trek je de handgreep
omhoog met een korte, snelle beweging terwijl je het masker op de goede
plek houdt.

Rol het slachtoffer op zijn/haar zij en maak de mond leeg om eventuele
brokstukken uit de mond te halen.
Controleer ook de binnenkant van de LifeVac op brokstukken en herhaal de
bovenstaande stappen maximaal 5x, indien nodig.

ALS ER GEEN SPONTANE ADEMHALING IS, VOLG DAN HET STANDAARD
REANIMATIEPROTOCOL.

Preventieadvies voor verstikkingen
Kinderen
De luchtweg van een kind is ongeveer gelijk aan de maat van een vinger van
het kind. Jonge kinderen hebben het slikken nog niet goed ontwikkeld en
hebben onvolwassen tanden waardoor het vermalen van grote stukken
voedsel slecht gaat.
Preventie van verstikking bij kinderen
- Terwijl het kind eet, dient er ten alle tijden een volwassen persoon aanwezig
te zijn. Het kind dient rechtop te zitten en geschikte voedingsmiddelen te
eten.
- Producten kunnen voedingsrijk zijn, maar de vormen waarin sommige
producten geserveerd worden, kunnen dodelijk zijn voor kinderen. Om een
leven te redden vermijd hotdogs, popcorn, lolly’s, harde- of zachte snoepjes,
nootjes en zaden, gedroogd fruit, knapperige pindakaas en andere
producten die moeilijk te kauwen of te slikken zijn.
- Laat kinderen niet spelen met objecten die in hun mond passen zoals
muntjes, batterijen, klein speelgoed, knikkers, ballonnen of speelgoed met
kleine onderdelen.
- Laat kinderen niet eten terwijl ze aan het rennen of spelen zijn.
- Serveer groente gekookt en in kleine stukjes gesneden.
- Snijd hotdogs in de lengte en breedte door, zodat je kleine halve of kwart
maantjes krijgt.
- Smeer notenpasta’s dun op brood of crackers.
Volwassenen
Bij volwassenen ouder dan 75 jaar is verstikking de derde belangrijkste oorzaak
waneer er sprake is van een noodsituatie thuis. Dit bereikt een piek op een
leeftijd van 85 en wanneer een volwassen persoon 89 jaar is, wordt verstikking
zelfs de tweede belangrijkste oorzaak van overlijden (thuis). Hoewel het niet
goed kauwen van voedsel de meest voorkomende oorzaak van verstikking is, kan
te snel eten en de consumptie van alcohol het risico vergroten. Neurologische
aandoeningen zoals MS, Parkinson, Alzheimer, hersenverlamming,
hersenschade, Lupus, spierverlamming, spierdystrofie, beroerte en ALS kunnen
ook het risico op verstikkingen vergroten.

Preventie van verstikking bij volwassenen
Een paar simpele handelingen zoals het langzaam kauwen van voedsel, zeker wanneer men
een kunstgebit heeft en het niet lachen of praten tijdens het eten, kan verstikkingen al
voorkomen.
Andere voorzorgsmaatregelen ter preventie van verstikking bij volwassenen:
- Zet de persoon rechtop in een stoel of in een bed
- Pas de maat van het voedsel aan naar wat een persoon goed kan kauwen. NIET
GEFORCEERD VOEDEN.
- Wissel af tussen vast en vloeibaar voedsel
- Pas de plaatsing van het voedsel aan in de mond van een persoon. Bijvoorbeeld
wanneer een persoon een spierverlamming heft in de rechterkant van de mond, voed
de persoon dan aan de linkerkant van de mond.
- Pas de taaiheid/kleverigheid en kijk wat de persoon het beste verdraagt.

LET OP: in het geval van inconsistentie en/of verschillen en/of afwijkingen tussen de
Engelse tekst en de tekst in een andere taal, is de Engelse tekst doorslaggevend.
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