
 

Изделие за изваждане от МПС и 
обездвижване на гръбначния стълб 

Това изделие отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕИО 
относно медицинските изделия. 

Системата за качество на производството и окончателния 
контрол на продуктите е сертифицирана от нотифицирания орган 

TÜV SÜD Product Service GmbH. 

Всички процедури по обездвижване следва да се 
извършат съгласно местния протокол и 
спецификации. Обездвижете главата на пациента 
с ръце, за да задържите линията на гръбначния 
стълб.  
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Използвайте твърда шийна яка с подходящ 
размер.  
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Поставете изделието зад гърба на пациента и го 
подравнете по гръбначния стълб с помощта на 
коланите, обърнати навън.  
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След като поставите изделието в правилната 
позиция и преди да го фиксирате около тялото 
на пациента, издърпайте ремъците за крака и ги 
оставете да висят от двете страни. Увийте 
гръдните подпори около гърдите на пациентите. 
Коригирайте позицията на изделието, като го 
повдигнете, докато гръдните подпори се опрат в 
подмишниците. 
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Закопчайте коремните ремъци, като започнете от 
най-горния, и не затягайте прекомерно. Проверете 
дали гръбначният стълб и изделието са в една 
линия. 
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Докато пренасяте пациента, стегнете ремъците за 
крака. Ако има съмнение за фрактури в бедрата 
или таза, внимавайте с употребата на коланите за 
бедра. 
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С трионообразно движение вкарайте ремъците за 
крака под краката на пациента. Издърпайте края 
между краката и закопчайте със съответния ремък 
от другата страна. Проверете дали ремъците 
минават под таза на пациента, а не под глутеуса.  
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Проверете дали изделието е правилно 
оразмерено спрямо пациента, след което 
обездвижете главата. Ако е необходимо, 
използвайте специална възглавничка, за да 
запълните луфтовете между шията и изделието. 
Фиксирайте ремъка под брадичката, като се 
уверите, че придържа шийната яка и минава 
покрай ушите на пациента. Така няма да се 
налага да обездвижвате челюстта, което би 
попречило на пациента да отвори уста. Ако не 
използвате шийна яка, ремъкът под брадичката 
трябва да обездвижи пациента в областта на 
носа. Фиксирайте челния ремък 
перпендикулярно на челната кост. Всички 
ремъци трябва да бъдат фиксирани симетрично.
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След като закопчаете всички ремъци и 
проверите как се чувства пациентът, можете да 
го преместите. За да преместите пациента, 
трябва да затегнете гръдния колан и да го 
отпуснете, след като фиксирате пациента към 
гръбначната дъска. Налягането и надлъжното 
огъване не бива да надвишават 12 кг. 
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Инструкции за употреба 

1. Цел и съдържание 
Целта на настоящата листовка е да предостави цялата необходима 
информация, така че клиентът да може да използва изделието 
правилно и възможно най-самостоятелно и безопасно. Листовката 
включва техническа информация, както и данни относно функциите, 
поддръжката, резервните части и безопасността. 

2. Съхранение на инструкциите за употреба 
Инструкциите за употреба и поддръжка следва да се съхраняват при 
изделието, в предназначената за това кутия и преди всичко далече от 
всякакви вещества или течности, които биха могли да ги увредят. 

 3. Използвани символи 

1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общи или специални предупреждения

Вж. инструкциите за употреба

Партиден номер

Продуктов код

Продуктът отговаря на предписанията на Директива 93/42/ЕИО



 
1. Обслужване 
За информация относно употребата, поддръжката и инсталирането на 
продукта, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на 
Spencer на тел. 0039 0521 541111, факс 0039 0521 541222, имейл 
info@spencer.it или пишете на Spencer Italia S.r.l. – Strada Cavi, 7 – 
43044 Collecchio (Parma) – ИТАЛИЯ. 

2. Унищожаване 
Следвайте актуалните разпоредби. 

3. Етикетиране 

Всяко изделие разполага с идентификационен етикет, поставен върху 
самото изделие и/или върху кутията. Този етикет съдържа информация 
за производителя, продукта, СЕ маркировката, партидния номер (LOT) 
или серийния номер (SN). 

1. Общи предупреждения  
• Преди да извърши каквото и да било действие с изделието (обучение, 
инсталиране, употреба), спасителят следва внимателно да прочете 
приложените инструкции, като обърне специално внимание на мерките 
за безопасност и на процедурите за инсталиране и правилна употреба. 
• Ако имате каквито и да било съмнения относно инструкциите, моля, свържете 
се със Spencer Italia S.r.l., за да получите необходимите разяснения. 
• Редовно проверявайте изделието. 
• Ако бъдат забелязани каквито и да било повреди или отклонения, 
които биха могли по някакъв начин да повлияят на правилната работа и 
безопасността, изделието следва незабавно да бъде извадено от 
употреба. 
• Не променяйте изделието по никакъв начин; всяка намеса може да 
затрудни работата и да нарани пациента и/или спасителя. 
• Целостта на изделието не бива да се нарушава по никакъв начин. В 
противен случай производителят не носи никаква отговорност за 
неправилното функциониране или за каквито и да било увреждания, 
причинени от изделието. 
• Лицата, които променят или са променяли, подготвят или са 
подготвяли медицински изделия, така че да не се използват по 
предназначение или да не изпълняват функциите, за които са 
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предназначени, следва да изпълнят актуалните условия за пускане на 
пазара. 
• Вземете всички необходими предпазни мерки, за да избегнете 
опасностите, които могат да възникнат при контакт с кръв или телесни 
течности. 
• Работете внимателно с изделието. 
• Запишете и съхранявайте при инструкциите за употреба следните 
данни: партиден номер, място и дата на закупуване, дата на първо 
използване, дати на проверките, имена на потребителите, коментари. 
•  Забранява се използването на изделието по какъвто и да било начин, ра 
зличен от описания в настоящата листовка. 

2. Специални предупреждения  
• Продуктът следва да се използва само от обучен персонал. 
• Ако бъде забелязан какъвто и да било дефект или неправилно 
функциониране на изделието, то следва веднага да бъде заменено с 
подобно, така че спасителните процедури да не се прекъсват. 
• Трябва да се гарантира използването на изделието от квалифициран 
персонал. 
• Изделието за изваждане от МПС и обездвижване на гръбначния стълб 
не бива да се излага на или да влиза в контакт с източници на топлина 
или запалими вещества. 
• Съхранявайте в прохладно, сухо, тъмно помещение и не излагайте на 
пряка слънчева светлина. Не съхранявайте изделието под тежки 
предмети. 
• Използвайте изделието, както е описано в настоящите инструкции. 
• Винаги проверявайте целостта на всички части на изделието преди 
употреба. 
• Веднага заменяйте повредените части. 
• Не огъвайте прекомерно изделието. 
• Изделието следва да се използва съгласно разпоредбите на местните 
здравни власти. 
• Изделието следва да се използва съгласно процедурите, одобрени от 
Бърза помощ. 
3. Противопоказания и странични ефекти 
Ако настоящото изделие се използва, както е описано в инструкциите, 
няма противопоказания или странични ефекти. 

1. Предназначение 
Изделието SED (Spencer Extrication Device) е инструмент за изваждане 
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от МПС и обездвижване на гръбначния стълб, идеален за всякакви 
спешни случаи. Особено подходящ е за хора, блокирани в МПС, 
рухнали сгради и трудни терени. Може да се използва също за 
бременни жени, деца и бебета. Идеален е за обездвижване при 
фрактури на хълбоците и таза . Вертикалната твърдост и 
хоризонталната гъвкавост са основните характеристики на това 
изделие, които позволяват бързо обездвижване на гръбначния стълб и 
безопасно изваждане. Изделието е напълно съвместимо с рентген. 
Пациентът не може да управлява изделието по никакъв начин. 
2. Основни компоненти (фиг. 11) 
A Покритие от 400 D найлон с винилова повърхност 
B Вътрешни подпори от брезови летви 
C Подпора за глава 
D Ленти от Velcro® за фиксиране на ремъците на тила и брадичката 
E Коремни катарами с 50 мм полипропиленова лента 
F Коремни колани с 50 мм полипропиленова лента 
G Бедрени катарами с 50 мм полипропиленова лента 
H Бедрени колани с 50 мм полипропиленова лента 
I Ръкохватки за повдигане 
J Тилен ремък, изработен от 30 мм лента 
K Ремък за брадичка, изработен от 30 мм лента 
L Тилна възглавничка с пълнеж от разширен полиуретан 
M Кръстосан ремък 
N Транспортна чанта 
3. Модели 
Вж. на гърба. 
4. Технически данни 
Размери на сгънатото изделие в транспортната чанта: 880 x 110 x h305 
мм 
Ширина на разпънатото изделие: 860 мм 
Ширина на сгънатото изделие: 240 мм 
Дължина: 820 мм 
Тегло с чантата и аксесоарите: 3 кг 
Товарен капацитет: 100 кг 
Работна температура: от -20 до +50°C 
Температура на съхранение: от -20 до +50°C 
Относителна влажност: макс. 50% 

1. Транспорт и съхранение 
Преди да транспортирате изделието, уверете се, че е опаковано 
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правилно и че по време на транспорта няма опасност от сътресения 
или падане. 
Запазете оригиналната опаковка, за да я използвате при последващ 
транспорт. Гаранцията не покрива увреждания на изделието, 
възникнали при транспорта и манипулациите. Поправката или 
подмяната на увредените части са отговорност на клиента. Изделието 
следва да се съхранява в сухо, прохладно помещение, далече от пряка 
слънчева светлина и не бива да влиза в контакт с каквито и да било 
вещества, които биха могли да го увредят и да намалят безопасността 
му. 

2.Подготовка   
При получаване на продукта: 
• отстранете опаковката и извадете изделието, така че всички 
компоненти да се виждат 
• проверете дали всички компоненти/части от приложения списък са 
налице 
Изделието следва да се проверява преди всяка употреба, за да се 
открият всички отклонения в работата му и/или увреждания, причинени 
от транспорта и/или съхранението. 
Ако искате да проверите изделието, всички ремъци трябва да бъдат 
правилно прикрепени, така че да бъдат тествани всички ремъци, а не 
само една катарама и един ремък. Ако използвате само една катарама 
и един ремък, това може да доведе до ненормално натоварване, което 
не наподобява нормална употреба. 

Преди употреба на изделието проверете внимателно следните неща: 
•здравина на изделието (отсъствие на прорези, дупки, разкъсвания) 
•здравина на лентите Velcro® и коланите 
•здравина на летвите (приложете лек натиск в центъра на изделието, за 
да проверите за счупвания; не прилагайте сила на огъване >12 кг) 

3. Функция    Вж. на гърба. 
4. Отстраняване на проблеми 
Проблем 

Прекомерно вертикално огъване 
Катарамата на колана не се закопчава правилно 

Причина 
Вероятно една или повече от летвите са счупени 
Вероятно катарамата е счупена 

Решение 
Незабавно извадете изделието от употреба и се свържете с центъра за 



обслужване на клиенти. 

1. Почистване 
Докато извършва процедурите по проверка и почистване, отговорното 
лице трябва винаги да носи подходящи средства за лична защита, 
напр. ръкавици, маска и т.н. Ако изделието не се почиства, това може 
да повиши опасността от кръстосана инфекция. За правилно 
съхранение на изделието го почиствайте както следва. Почистете с 
чиста кърпа и бактерициден дезинфектант. Изплакнете с гореща вода, 
разпънете изделието и го оставете да изсъхне в сухо помещение. 
Поддържайте повърхността чиста с помощта на чиста кърпа. Не 
използвайте химически разтворители. 
2. Поддръжка 
2.1. Профилактична и периодична поддръжка. Създайте програма 
за поддръжка и периодично тестване и посочете отговорен служител. 
Честотата на проверките се определя от фактори като законови 
изисквания, начин на употреба, честота на употреба, климатични 
условия по време на употреба и съхранение. 
Лицето, отговорно за ежедневната поддръжка, може да подменя само 
частите, изброени в т. 6.2 „Резервни части“. Подмяната/поправката на 
останалите части може да се извършва само от производителя или от 
сервиз, оторизиран от производителя. 
Напомняме ви да изисквате доклад за всички дейности, извършени не 
директно от производителя, а от оторизиран сервиз. Това ще позволи 
както на Spencer Italia S.r.l., така и на крайния потребител да водят 
регистър на дейностите, извършени върху изделието. 
Изделието не се нуждае от регулярен сервиз. 
2.2. Специално обслужване 
Само производителят и центровете, разполагащи с писмена 
оторизация, са упълномощени да извършват специално 
обслужване. Напомняме ви да изисквате доклад за всички дейности, 
извършени не директно от производителя, а от оторизиран сервиз. Това 
ще позволи както на Spencer Italia S.r.l., така и на крайния потребител 
да водят регистър на дейностите, извършени върху изделието. Ако се 
използва съгласно инструкциите за употреба, изделието има срок на 
експлоатация средно 5 години. Този срок може да се удължи само след 
общ оглед на продукта, който трябва да бъде извършен от 
производителя или от център, оторизиран от производителя. 
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1. Аксесоари 
SR00101B Комплект SED XL 
SR00220A Трансортна чанта 
2. Резервни части 
SR00210A Комплект за подмяна на ремъците за тил и брадичка 
SR00221A Тилна възглавничка с Velcro®

6 АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

   
   


