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INTRODUKTION
CombiCarrierII®-startspärrens unika design gör att basplattan
kan fästas på CombiCarrierII och lämnas kvar på enheten i
ambulansförvaringsfacket. Huvudet Startspärr är röntgenkompatibel,
lätt att rengöra, kompakt och enkel att använda! Dessa instruktioner
är tillämpliga på både CC 3400H och CC 3400H-BK.
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INKLUDERAT I PAKETET
CombiCarrierII Head Immobilizerconsists består av följande
1 Varje bottenplatta
2 Vardera stödblock
1 Varje huvudrem

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

2.

Bilderna till höger visar hur huvudstartspärren enkelt kan fästas på
CombiCarrierII och används för att säkra en patient.
VIKTIGT: Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som
fastställts av din medicinska chef.
1. Fäst startspärren på startspärren på CombiCarrierII: s huvud
genom att trä den långa remmen genom de ”D” -formade hålen
på CombiCarrierII som visas på foto 1. remmen gängas upp
genom hålet, över den övre ytan av CombiCarrierII, tillbaka ner
genom hålet på andra sidan och fäst sedan på slingmaterialet på
toppen av bottenplattan.
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2. Fram på CombiCarrierII med bottenplatta fäst.
3. När patientens kropp har ordentligt fästs, placera
huvudstödsblocken på båda sidor om patientens
huvud,
precis ovanför öronen, och se till att blocken sitter ordentligt
mot patientens huvud. Bottenplattans remände hindrar inte
kvarhållningen av huvudstödsblocket när huvudremmen är på
plats.
4. Fäst patientens huvud med huvudremmen och passera båda
ändarna genom D-ringarna på vardera sidan av bottenplattan och
fäster remmen med krok- och ögelmaterialet i båda ändarna av
remmen.
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BESTÄLLNINGSINFORMATION
MODELL#
CC 3400H
CC 3400H-BK

BESKRIVNING
CombiCarrierII®-startspärr
CombiCarrierII Head Immbolizer – Svart

ERSÄTTNINGSDELAR
CC 3400-9-100
CC 3400-9-200
CC 3400-9-300
CC 3400-9-100-BK
CC 3400-9-200-BK
CC 3400-9-300-BK

BESKRIVNING
CombiCarrierII Huvudspärrbasplatta (vardera)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block (pair)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Rem (each)
CombiCarrierII Head Immobilizer Base Plate - Black (each)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block - Black (pair)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Rem - Black (each)

KUNDSERVICE

OM OSS

Hartwell Medical är känt för sitt enastående kundserviceoch garantiprogram. Vi levererar högkvalitativa, innovativa
akuta medicinska produkter och står bakom var och en.
Om du har några frågor om användning eller skötsel av
CombiCarrierII® Head Immobilizer, hjälper vår kundtjänst
personal dig gärna.

Hartwell Medical är stolt över att ha arbetat i mer än 30
år som en högt respekterad tillverkare av innovativa akuta
medicinska produkter. Under de senaste två decennierna
har vi sett betydande teknologier
framsteg inom akutvårdsbranschen och är stolta över att
ha spelat en nyckelroll i forskningen och utvecklingen av
förbättrad utrustning och teknik för patientvård.

Om du blir medveten om någon allvarlig händelse relaterad
till användningen av enheten, bör du rapportera händelsen
till Hartwell Medical och till din lokala tillsynsmyndighet
för medicinsk utrustning.
Behåll detta ark som referens om du i framtiden behöver
beställa fler produkter eller reservdelar. Denna information
hjälper vår kundserviceavdelning att få rätt delar till dig.

Alla våra produkter genomgår klinisk utvärdering och
verkliga fältprov för att säkerställa att de uppfyller våra
höga krav och dina ständigt föränderliga behov. Om
du har några frågor om användning eller vård av våra
produkter hjälper vi dig gärna. Hartwell Medical arbetar
kontinuerligt med att förse dig med kvalitetsprodukter för
livet.

Kundtjänst:
Måndag - fredag 08:00 - 16:30, PST
customerservice@hartwellmedical.com

Ytterligare information om Hartwell Medical och de
produkter vi erbjuder finns alltid tillgänglig på vår
webbplats.
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