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Благодарим Ви, че избрахте изделие на Spencer 

 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Цел и съдържание 
Целта на това Ръководство е да предостави цялата необходима информация, за да може 
клиентът правилно да използва изделието, но и освен това да може да го използва по  
възможно най-самостоятелния и безопасен начин. То включва информация относно 
техническите аспекти, функционирането, поддръжката, резервните части и 
безопасността. 
 
1.2 Съхранение на Ръководството за експлоатация и поддръжка 
Ръководството за експлоатация и поддръжка трябва да се съхранява заедно с изделието 
през целия срок на експлоатация в специално предвидения контейнер и преди всичко 
далеч от всякакви вещества или течности, които могат да влошат четливостта му. 
 
1.3    Използвани символи 
 

Символ Значение 

 Общи или конкретни предупреждения 

 Проверете в Ръководството 

| Партиден номер 

 Код на изделието 

 Изделието съответства на спецификациите на Директива 93/42/ЕИО 
 
1.4 Заявка за сервизно обслужване 
За информация относно правилното тълкуване на инструкциите за експлоатация, 
използването, поддръжката, монтажа и ремонта на изделието се свържете със службата 
на Spencer за обслужване на клиенти на тел. 0039 0521 541111, факс 0039 0521 541222, 
e-mail info@spencer.it или пишете на Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 – 
43044 Collecchio (Parma) - ИТАЛИЯ. За улесняване на сервизната помощ винаги 
посочвайте или съобщавайте серийния номер (SN), показан на етикета, поставен върху 
кутията или изделието. 
 
1.5 Унищожаване 
Когато устройствата вече не са подходящи за използване, ако не са замърсени с 
определени вещества, те могат да се унищожават като обикновени твърди отпадъци, в 
противен случай следвайте действащите разпоредби за унищожаване. 
 
1.6 Етикетиране 
Всяко изделие има идентификационен етикет, поставен върху самото изделие и/или 
върху кутията. Този етикет съдържа информация за производителя, изделието, 
маркировката СЕ, серийния номер (SN), партидния номер (LOT). Той никога не бива да 
се маха или покрива. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
2.1 Общи предупреждения 
• Изделието трябва да се използва само от обучен персонал, който е преминал 
 специално обучение за това изделие, а не за други продукти.  
• Проведеното обучение трябва да бъде отбелязано в специален регистър, в който да 
 са посочени имената на обучените, инструкторите, датата и мястото. Този регистър, 
 който удостоверява правото на операторите да използват устройство на Spencer, 
 трябва да се съхранява в продължение на 10 години след унищожаване на самото 
 изделие. Този регистър трябва да се представя при поискване на компетентните 
 органи и/или производителя. 
• Spencer Italia S.r.l. е винаги на ваше разположение за планиране на обучение за  
 изделията си. 
• Преди извършването на каквато и да е дейност с уреда (обучение, монтаж, 
 експлоатация), операторът трябва внимателно да прочетете приложените 
 инструкции, като обърне специално внимание на конкретните мерки за безопасност 
 и процедурите, които трябва да бъдат следвани при монтажа и правилната  
 експлоатация. 
• Ако инструкциите принадлежат на друго изделие, а не на полученото, незабавно 
 информирайте  за това производителя и избягвайте използването на устройството. 
• В случай на съмнение относно правилното тълкуване на инструкциите се свържете  
 със Spencer Italia S.r.l..  
• Не позволявайте на необучени хора да помагат по време на използването на 
 устройството, тъй като те могат да причинят нараняване или увреждане на 
 пациента или на себе си. 
• Редовно проверявайте устройството, извършвайте предписаното техническо 
 обслужване и спазвайте средния срок на експлоатация, както е указано от 
 производителя в Ръководството за потребителя. 
• Преди всяко използване на изделието трябва да се проверява дали то е в идеално 
 работно състояние, както е описано в Ръководството за експлоатация. Ако се 
 установят повреди или отклонения, които по някакъв начин биха могли да повлияят 
 върху правилното функциониране и безопасността на изделието, на пациента или 
 на потребителя, изделието трябва незабавно да се извади от експлоатация и да се 
 свържете с  производителя. 
• Ако се открие повреда или неправилно функциониране на изделието, то трябва 
 незабавно да бъде заменено с подобно, така че процедурите за спасяване да бъдат 
 гарантирани без никакво прекъсване. 
• Използването на изделието по начин, различен от описания в настоящото 
 Ръководство, е забранено. 
• Не променяйте и не модифицирайте изделието по никакъв начин; всяка такава 
 промяна може да доведе до неизправност или нараняване на пациента и/или 
 спасителя. 
• Уредът не трябва по никакъв начин да се манипулира (модификация, настройка, 
 допълване, подмяна). В такива случаи ще бъде отхвърлена всякаква отговорност  за 
 неизправности или наранявания, причинени от самия уред; освен това 
 сертификатът СЕ и гаранция на изделието ще се смятат за  невалидни. 
• Тези, които променят или са променили, подготвят или са подготвили медицински 
 уреди по такъв начин, че те вече да не отговарят на целта, за която са 
 предназначени, или вече не предоставят услугата, за която са предназначени, 
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 трябва да отговарят на действащите условия за пускане на пазара. 
• Работете  с изделието внимателно. 
• Уверете се, че са взети всички необходими предпазни мерки за избягване на 
 опасностите, които могат да възникнат в резултат на контакт с кръв или телесни 
 течности. 
• Запишете и съхранявайте заедно с това Ръководство: партиден номер, място и дата 
 на покупка, дата на първо използване, дати на проверките, имена на потребителите, 
 всякакви коментари. 
• Когато се използва изделието, помощта на квалифициран персонал трябва да бъде  
 гарантирана. 
• Не съхранявайте устройството под тежки предмети, които биха могли да причинят 
 повреди на конструкцията. 
• Да се съхранява на хладно, сухо и тъмно място и да не се излага на пряка слънчева 
 светлина. 
• Да се съхранява и транспортира в оригиналната опаковка. 
• Да не се излага или да няма контакт с източници на горене или запалителни 

вещества. 
• Поставете и настройте изделието така, че да не пречи на спасителите и/или на друго 
 спасително оборудване. 
• Внимание: лабораторните изследвания, изпитанията след производството, 
 ръководствата за експлоатация не винаги могат да могат да опишат всички 
 възможни сценарии за използване. Това означава, че в някои случаи 
 експлоатационните характеристики на изделието може да се различават значително 
 от резултатите на получените данни. Инструкциите се  актуализират непрекъснато 
 и са под строг надзор от квалифициран персонал с подходяща техническа 
 подготовка. 
• Във връзка със Законодателен декрет от 24 февруари 1997 г., №  46, изменен със 

Законодателен декрет 25.01.2010 г., № 37 – потвърждение на Директива 93/42/ЕИО 
и 2007/47/EО напомняме както на обществените, така и на частните оператори, че 
са задължени да докладват за всеки  инцидент, който включва медицинско 
изделие, в Министерството на здравеопазването и на производителя, както е 
посочено, и в рамките на времето, посочено в европейските регламенти. 

• Освен това както обществените, така и частните оператори са задължени да 
 информират производителя за всички мерки, които следва да бъдат предприети, за 
да се направят необходимите стъпки за гарантиране на безопасността и здравето на 
 пациентите и потребителите за всяко медицинско изделие. 

• Като дистрибутор или краен потребител на продукти, произвеждани и/или 
 продавани от Spencer Italia S.r.l., от вас се изисква задължително да познавате 
всички  законови изисквания, действащи в страната – крайна дестинация, 
приложими по  отношение на доставените изделия (включително закони и норми по 
отношение на  техническите спецификации и/или изискванията за безопасност) и 
поради това също задължително се изисква да имате необходимите познания, за да 
се гарантира във всяко отношение пълното съответствие на изделията с 
нормативните  изисквания на  територията на съответната страна. 

• Незабавно уведомявайте Spencer Italia S.r.l. относно всякакви промени, които 
 трябва да бъдат направени от производителя, за да се гарантира съответствието на 
 продукта със законовите изисквания (включително тези, произтичащи от 
 правилниците и/или нормите с друг характер). 
• Действайте с цялата дължима грижа и отговорност и допринасяйте за гарантиране 

 на съответствието с общите изисквания за безопасност на всички изделия на пазара 
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 на съответната територията чрез предоставяне на цялата  необходима информация 
на крайните потребители за извършване на периодични проверки на техните 
 изделия, точно както е посочено в съответното Ръководство за  потребителя. 

• Активно допринасяйте за периодични проверки за безопасност на продадените 
 изделия, като съобщавате всяка подходяща информация с анализ на риска както на 
 производителя, така и на всички компетентни органи, така че бързо да се 
 предприемат необходимите  мерки. 
• Дистрибуторът и крайният потребител трябва да знаят, че в случай на неспазване на 
 горепосочените изисквания ще носят цялата отговорност за всички щети, които 
 биха могли да възникнат. Ето защо Spencer Italia S.r.l изрично отказва да носи 
 каквато и да било отговорност и/или задължения за неспазване от ваша страна на 
 настоящите регулаторни разпоредби. 
 

 
2.2 Специални предупреждения 
• Създайте програма за техническо обслужване и периодично тестване, като 
 посочите отговорен служител. Лицето, на което ще бъде възложена редовната 
 поддръжка на изделието, трябва да отговаря на основните изисквания, предвидени 
 от производителя в Ръководството за потребителя. 
• Всички дейности по поддръжката и периодичното обслужване трябва да се 
 регистрират и събират заедно с техните отчетите за обслужването (вж. Регистър на 
 поддръжката). Тези документи трябва да се пазят в продължение на 10 години след 
 унищожаване на самото изделие. Този регистър трябва да се представя, при 
 поискване, на компетентните органи и/или производителя. 
• Използвайте само компоненти/резервни части и/или принадлежности, които са 

 оригинални или са одобрени от Spencer Italia S.r.l. за извършване на каквито да било 
 операции, без да причинявате никакви промени или модификации в изделието, в 
 противен случай не поемаме отговорност за правилното функциониране или за  
щети, причинени от изделието на пациента или оператора, а гаранцията ще се счита 
за невалидна в  съответствие с изискванията на Директивата за медицинските 
изделия 93/42/ЕИО. 

• Винаги спазвайте максималния капацитет за тегло на изделието, който е  посочен в 
това Ръководство за потребителя. Максимално допустимото натоварване означава 
общото тегло, разпределено според човешката анатомия. При определянето на 
натоварването от общото тегло върху изделието операторът трябва да вземе 
предвид теглото на пациента, на оборудването и принадлежностите. Освен това 
операторът трябва да прецени дали общите размери на пациента не намаляват 
функционалността на устройството. 

• Никога не оставяйте пациента без наблюдение върху изделието, защото той може 
да бъде наранен. 

• Изделието и всички негови компоненти трябва да се оставят да изсъхнат напълно 
след почистване, преди да се приберат за съхранение. 

• Следвайте процедурите, одобрени от спешните медицински служби, за 
 обездвижване на пациента. 
• Следвайте процедурите, одобрени от спешните медицински служби, за поставяне и 
 транспортиране на пациента. 
• Не мийте изделието в перална машина. 
• Не използвайте машини за сушене. 
• Избягвайте контакт с остри  предмети. 
• Не използвайте изделието, ако е пробито, разкъсано или прекалено износено. 
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• Преди да се вдигне, уверете се, че операторите са захванали здраво изделието. 
• Избягвайте тегленето на изделието по неравни повърхности. 
• Не вдигайте с кран или други подемни машини. 
• Изделието представлява гръбначна дъска за транспортиране на пациенти и не 
 може да се използва за поставяне на предмети. 
• Първо се упражнете с празна гръбначна дъска, за да свикнете с начина на 
 маневриране с гръбначната дъска. 
• За използването на изделието са необходими поне двама оператори в подходящо 

 физическо състояние; те трябва да са силни, да могат да балансират, да имат 
 координация и здрав разум и да са обучени за правилното използване на  изделието 
на Spencer. 

• За техниките на поставяне на особено тежки пациенти, при спасителни операции на 
 стръмни места или при необичайни обстоятелства, се препоръчва наличието на 
 повече оператори (не само двама, както се изисква при стандартни условия). 
• Максималната тежест, която поема всеки спасител, трябва да отговаря на 
 изискванията, предвидени в законодателството на страната, относно 
 здравословните и безопасни условия на  труд. 
• Винаги обездвижвайте пациента, като използвате коланите; без обездвижване може 
 да възникнат сериозни наранявания. 
• Не използвайте изделието, ако теглото не е разпределено правилно. 
• Използвайте гръбначната дъска само както е описано в това Ръководство за 
 потребителя. 
• Не променяйте и не модифицирайте гръбначната дъска произволно: модификацията 
 може да доведе до непредвидимо функциониране и увреждане на пациента или 
 операторите. Във всички случаи гаранцията ще бъде загубена. Производителят 
 няма да се счита повече за отговорен. 
• Обръщайте сериозно внимание на възможните препятствия (вода, лед, отломки и 
 др.) по пътя на изделието, тъй като те могат да причинят загуба на равновесие на 
 оператора и да попречат на правилното функциониране на изделието. Ако не 
 можете да минете по път без препятствия, изберете алтернативен път 
• Наличието на конденз, вода, лед и натрупването на прах могат да повлияят на 
 правилното използване на изделието, което да го направи непредсказуемо и да 
 причини внезапна промяна на теглото, което операторите трябва да  носят. 
• Ако е необходимо изделието да се закрепи в линейка, препоръчваме  използването 

на специалната система за закрепване на Spencer. Използването на крепежни 
елементи, които не са одобрени от производителя, е забранено, тъй като те могат 
 да променят конструктивните и функционалните характеристики на гръбначната 
 дъска. 

 
2.3 Противопоказания и странични ефекти 
Използването на това изделие по описания в това Ръководство начин няма никакви 
противопоказания или съпътстващи ефекти. 
 
2.4 Физически изисквания към операторите 
Серията гръбначни дъски B-BAK представлява изделие, предназначено само за 
професионално използване. Спасителите – оператори трябва да отговарят на следните 
минимални изисквания: 
•     физическа възможност да работят с изделието; 
•     да могат да държат здраво изделието с двете ръце; 
•     да имат силен гръб, ръце и крака за вдигане, бутане и теглене на изделието; 
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•     да имат добра мускулна координация. 
Всеки оператор трябва да бъде обучен за правилно, ефективно и безопасно 
транспортиране на пациенти. 

 При процедури за поставяне на изключително тежки пациенти, операции в 
 неравен терен и в определени ситуации може да са необходими повече оператори 
 (не както е при нормални условия). 

 Възможностите на различните оператори трябва да се обсъдят, преди да се 
 определи ролята им при наемането за работа с изделието. 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 
 

3.1 Употреба по предназначение 
Серията B-bak гръбначни дъски са изделия за обездвижване на пациенти, за които има 
съмнение за травматично нараняване. Като основно изделие за спешна грижа при 
травма, гръбначната дъска B-bak се основава на концепцията за абсолютна 
универсалност. С дебелина 4,5 cm тя позволява да се поставят при изключителна 
безопасност дори и много тежки пациенти и може да се използва в неблагоприятна 
среда без риск за присъщата стабилност и обездвижването на пациента. Гръбначната 
дъска осигурява във всички ситуации правилно, безопасно и надеждно цялостно 
обездвижване на гръбначния стълб и пациента. Материалът и конструктивният подход 
придават изключителни характеристики на B-bak: лекота, твърдост, устойчивост на 
удар и корозия. Моделът B-bak Pin представя в страничните дръжки крепежни 
елементи за бързо закрепване на специалната система за обездвижване. 
 

3.2 Основни компоненти 
Устройството се състои от следните основни компоненти: 
•    полиетиленова обвивка; 
•    армиращи пръти (2 бр.); 
•    тапи (2 бр.). 
 

3.3 Модели 
ST02040B       B-bak - гръбначна дъска, оранжева 
ST02050B       B-bak - гръбначна дъска, червена 
ST02060B       B-bak - гръбначна дъска, жълта 
ST02070B       B-bak - гръбначна дъска, военна 
ST02061B       B-bak Pin - гръбначна дъска с щифтове, жълта 
ST02069B       B-bak Pin - гръбначна дъска с щифтове, военна 
ST02069B       B-bak Pin Max - гръбначна дъска с щифтове, жълта 
ST02068B       B-bak Pin Max - гръбначна дъска с щифтове, военна 
 

Тези основни модели могат да се модифицират с посочване на кодове и/или 
описания без предварително предупреждение. 
3.4 Технически данни 
Характеристики B-bak B-bak Pin B-bak  Pin Max 
Дължина (mm) 1840 1840 1840 
Ширина (mm) 405 405 405 
Дебелина (mm) 45 45 45 
Дръжки 14 14 14 
Закрепващи щифтове / 8 8 
Товароподемност (kg) 180 180 454 
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Тегло (kg) 6,5 6 6 
Материал Полиетилен Полиетилен Полиетилен 
 
3.5 Референтни стандарти 

Референция Заглавие на документа 

MDD 93/42/CEE Европейска директива за медицински изделия 

MDD 2007/47/CEE Модификации на Директива 90/385/ЕИО относно 
активни импланти, Директива 93/42/ЕИО относно 
медицинските изделия и Директива 98/8/ЕО относно 
пускането на пазара на биоциди 

Законодателен декрет 24.02.1997, 
№ 46 

Прилагане на Директива 93/42/ЕИО относно 
медицинските изделия 

Законодателен декрет 25.01.2010, 
№ 35 

Изменения и допълнения на Декрет 20.02.97 № 46 

UNI EN  ISO 14971 Прилагане на управлението на риска при медицински 
изделия 

UNI CEI EN 980 Графични символи, използвани за етикетиране на 
медицински изделия 

UNI CEI EN 1041 Информация, предоставена от производителя на 
медицински изделия 

CEI EN 62366 Медицински изделия - Прилагане на утилизационните 
характеристики при разработване на медицински 
изделия 

MEDDEV 2.4/1a-b Насоки за класификация на медицински изделия 

NB-MED 2.5.1/Rec 5 Техническа документация 

MEDDEV 2.7.1 Клинични данни 

UNI EN 14155 Клинична оценка на медицинските изделия за хора - 
Част 2:  Планове за клинична оценка 

UNI EN 1865-1:2010 Директиви за носилки и друго оборудване за 
транспортиране на пациенти с линейки 

 
3.6 Условия на околната среда 
Работна температура: от -10 до +50°C  
Температура на съхранение: от -20 до +60°C  
Относителна влажност: от 0 до 100% 
 
4. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
4.1      Транспорт и съхранение 
Преди да транспортирате уреда, проверете дали е  опакован  правилно и се уверете, че 
няма опасност от удари, блъскане или падане по време на транспортирането. 
Запазете оригиналната опаковка, за да я използвате при следващо транспортиране и 
съхранение. Повредите на уреда, причинени по време на транспортиране, товарене и 
разтоварване не се покриват от гаранцията. За ремонта и смяната на повредените части 
отговаря клиента. Изделието трябва да се съхранява на сухо, хладно място, далече от 
пряка слънчева светлина. Не се допуска изделието да влиза в контакт с каквито и да 
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било вещества или химически съединения, които могат да причинят повреди и 
влошаване на характеристиките за безопасност. 
 
 
4.2 Подготовка 
При получаване на изделието: 
• Махнете опаковката и поставете изделието така, че да се виждат всички 
 компоненти. 
• Уверете се, че всички компоненти/части в придружаващия списък са налице. 
 
Уредът трябва да се проверява преди всяко използване, за да се разкрият всички 
работни аномалии и/или повреди, причинени по време на транспортирането и/или 
съхранението. Проверете конкретно: 
• общата функционалност на изделието; 
• чистотата на изделието (не забравяйте, че неспазването на инструкциите за 
 почистване може да доведе до опасност от кръстосани  инфекции); 
• липса на срязвания, дупки, разкъсвания върху конструкцията, включително по 
 ремъците; 
• експлоатационното състояние; 
• целостта на дръжките (дали са разкъсани ли и дали показват признаци на 

разкъсване?) 
• спешното превозно средство дали е снабдено със система за закрепване, 
 предназначена за гръбначна дъска Spencer; 
• има ли колани за обездвижване на пациента, дали са без дефекти и дали 

функционират. 
 
Ако горните условия са изпълнени, изделието може да се счита за готово за употреба; в 
противен случай трябва незабавно да извадите изделието от експлоатация и да се 
свържете с производителя. 
 
4.3 Функциониране.   

Следвайте процедурите за обездвижване, позициониране и транспортиране на 
пациента, одобрени от референтната спешна медицинска  служба. Показаните по-
долу процедури се основат на използването на обща информация. 
 
4.3.1 Поставяне на пациента на гръбначната дъска 
Тази дейност трябва да се изпълнява от най-малко трима спасители (обозначени с 
Res.1, 2, 3). 
• Res. 1 изпраща Res. 2 да обездвижи гръбначния стълб, в същото време той казва на 
 пациента да не мърда и му съобщава действията, които ще бъдат изпълнени.  
• Res. 2 коленичи зад главата на пациента в изместено положение, така че в края на 
 обръщането от положение по корем в положение по гръб той да е изравнен колкото 
 може по-добре с главата на пациента. 
• Res. 2 ръчно обездвижва шийната част на гръбначния стълб и държи ръцете си в 
 такова положение, че те да не се кръстосват по време на въртенето; той плъзва 
 ръката си под главата на пациента, за да постигне добро хващане, като внимава да 
 движи главата колкото може по-малко (Фиг. А). 
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Фиг. А 

 
• Res. 1 и 3 изправят крайниците по оста на тялото, практически без да ги повдигат. 
 Движението за изправяне се извършва в две фази: 
  o Изправяне на крайниците  
  o Приближаване към тялото 
• Res. 3 поставя гръбначната дъска отстрани на пациента (от другата страна на 
 гледната точка), лежащ на земята и внимава главата да е в средата на 
 възглавницата. 
• Res. 1 и 3 коленичат отстрани на пациента от страната на завъртането, с коляно на 
 гръбначната дъска и застават единият при торса, другият при таза. Res. 1 поставя 
 ръцете си на рамото и на таза, като включва и китката на пациента. Res. 3 поставя 
 ръцете си отстрани и на бедрото (Фиг. B). 
 

 
Фиг. В 

• Res. 2 при главата ръководи въртенето настрани, като казва: „На три. Едно, две, 
 три...“ 
• На „три“ Res. 1 и 3 въртят пациента на 90 градуса, като държат целия гръбнак 
 линейно обездвижен и спират при команда  „стоп“ от Res. 2 (Фиг. C). 
 

 
Фиг. С 

• Res. 1 и 3, държейки пациента отстрани, преместват ръцете си. Res. 1 завърта двете 
 си ръце, Res. 3 завърта едната ръка на бедрото, същевременно премества към гърба 



 12

 ръката, която досега беше отстрани. Това позволява да се поддържа пациента при 
 спускането му в положение по гръб (Фиг. D) 
 

 
Фиг. D 

 

• Когато Res. 1 и 3 са готови, уведомяват Res. 2, който дава команда за завъртане на 
 пациента на още 90 градуса до положение по гръб. В същото време те се дръпват 
 назад, за да махнат коленете си от гръбначната дъска. 
• Вече на земята, Res. 2, който е до главата, поддържа обездвижването на гръбначния 
 стълб. 
• Ако е необходимо, Res. 2 съобщава на другите, че пациентът трябва да се постави в 
 средата на гръбначната дъска. Res. Res.1 и 3 са разположени над пациента и 
 поставят съответно ръцете си под подмишниците и върху илиачния гребен. По 
 команда от Res. 2 при главата, те поставят пациента в средата на гръбначната дъска,  
 като го местят без да вдигат и поддържат правата линия на гръбначния стълб. 
• След като пациентът е подравнен, поставете подложка под главата, ако е 
 необходимо за поддържане на неутралното положение. 
•    Закрепете пациента към гръбначната дъска, след като е центриран върху изделието. 
 

4.3.2 Поставяне върху гръбначната дъска на пациент, който лежи по гръб 
Тази дейност трябва да се изпълнява от най-малко трима спасители (Res.1, 2, 3). 
• Res. 1 изпраща Res. 2 да обездвижи гръбначния стълб, в същото време той казва на 
 пациента да не мърда и му съобщава действията, които ще бъдат изпълнени. 
 

 
Фиг. Е 

• Res. 1 и 3 изправят крайниците по оста на тялото, практически без да ги повдигат. 
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 Движението за подравняване се извършва в две фази: 
 o Изправяне на крайниците  
 o Приближаване към тялото 
• Res. 3 поставя гръбначната дъска отстрани на пациента, лежащ на земята, и внимава 
 главата да е в средата (по височина) на възглавницата. 
• Res. 1 и 3 коленичат отстрани на пациента от страната на завъртането, с коляно на 

 гръбначната дъска, и застават единият – при торса, другият – при таза. Res. 1 
поставя ръцете си на рамото и на таза, като включва и китката на пациента. Res. 3 
поставя ръцете си отстрани и на бедрото (Фиг. F). 

 

 
Фиг. F 

 
• Res. 2 при главата ръководи въртенето на пациента  настрани, като казва: „На три. 
 Едно, две, три...“ 
• На „три“ Res. 1 и 3 въртят пациента на 90 градуса, като държат целия гръбнак 
 линейно обездвижен и спират при команда  „стоп“ от Res. 2 (Фиг. G). 

 
Фиг.  G 

 
• Докато Res. 1 поддържа пациента все още отстрани, Res. 3 поставя ръката си, която 

 първо държи на бедрото, на гръбначната дъска, за да я премести към пациента и  да 
я държи изправена и опряна в него. В този момент той я повдига на 
 противоположната страна от около 45 градуса и Res. 1 с ръката, която държи 
 преди това таза, помага на Res. 3 да поддържа гръбначната дъска (Фиг. Н). 
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Фиг. H 

• Когато Res. 1 и 3 са готови, уведомяват Res. 2, който дава команда за завъртане на 
 пациента на още 45 градуса, за да може да легне на гръбначната дъска  (Фиг. I). 

 

 
 
     Фиг. I            Фиг. L 
 
• Когато пациентът се наклони над гръбначната дъска, Res. 1 и 3 преместват ръцете 
 си, които преди това са задържали пациента, на страната на завъртането му и по 
 този начин го поддържат и удържат на дъската до завършването на завъртането 
 (Фиг. L). 
• Ако пациентът не е поставен в средата на гръбначната дъска, за центрирането му 
 спасителите използват маневрата „мост“: 
 o Res. 2 при главата на пациента 
 o Res. 1 застава при гърдите с ръце под мишниците на пациента  
 o Res. 3 поставя ръцете си при илиачния гребен  
 o Res. 1, 2 и 3, като поддържат тялото изправено, по команда на Res. 2, центрират 
  пациента чрез плъзгане към средата 
• След като пациентът е подравнен, поставете подложка под главата, ако е 
 необходимо за поддържане на неутралното положение. 
• Закрепете пациента към гръбначната дъска, след като е центриран върху  изделието. 
 
Ако подозирате, че има нараняване на гръбначния стълб, за да поставите 
пациента в легнало положение върху гръбначната дъска, използвайте носилка тип 
кошница. 
 
4.3.3 Поставяне на правостоящ пациент на гръбначна дъска 
• Тази операция трябва да се изпълнява от най-малко четирима спасители (единият 
 ще бъде наблюдаващ). 
• Res. 2  застава зад пациента и извършва ръчно обездвижване на гръбнака отзад 
(Фиг. M). 
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Фиг. М 
 

 
• Res. 1 поставя цервикална яка. 
• Res. 1 и 3 вкарват гръбначната дъска зад пациента, като я мушкат между ръцете на 

 Res. 2. Res. 3 държи изделието изправено и опряно към таза и краката на  пациента 
(фиг. N). 

 
• Res. 1 и 3, по един от двете страни, вмъкват ръка под мишницата на пациента, като 
 държат дръжката на  гръбначната дъска точно над мишницата (Фиг. О); 
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Фиг. О 

 
• Res. 4 или наблюдаващият подпира с крак края на дъската, така че тя да не може да 

се плъзне. 
• Res. 1 и 3 подпират гръбначната дъска с другата свободна ръка и я спускат към 
 земята, спирайки приблизително по средата, за да дадат възможност на Res. 2 при 
 главата да премести ръцете си, без да прекратява обездвижването. Res. 1 и 3 
 отстрани също могат да преместят ръцете си (Фиг. P). 
 

 
Фиг. Р 

• След като гръбначната дъска е спусната на земята, Res. 2 при главата коленичи и 
 поддържа гръбначния стълб обездвижен. 
• След като пациентът е подравнен, поставете подложка под главата, ако е 
 необходимо за поддържане на неутралното положение. 
• Закрепете пациента към гръбначната дъска, след като е центриран върху  изделието. 
 
4.3.4 Обездвижване на пациента върху гръбначната дъска 

 Тази дейност трябва да се извърши като краен етап на описаните по-горе 
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процедури. Обърнете специално внимание по време на обездвижването, защото 
ако не бъде извършено правилно, това може да застраши успеха на спасяването. 
• Поставете обездвижващо устройство за глава (например Spencer Contour) по такъв 
 начин, че да се гарантира най-доброто изправяне на гръбначния стълб.  
• Обездвижването на пациента върху гръбначната дъска се извършва с коланите за 
 осигуряване на стабилност на пациента върху дъската. Прекарайте коланите в 
 процепите на гръбначната дъска, така че отворите, които ще се използват като  
 дръжки, да са свободни.  

 Версиите B-bak Pin и B-bak Pin Max позволяват бързо  закрепване на коланите 
благодарение на специалните щифтове на системата за закрепване с колани 
(ST02015B). 
 
Използвайте подходящия щифт само за закрепване на коланите за обездвижване, а 
не за вдигане на дъската. 
 
4.4 Отстраняване на проблеми 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА МЕРКИ 
Гръбначната дъска не издържа 
на теглото на пациента и се 
огъва 

Вътрешните пръти са 
повредени или счупени 

Извадете незабавно дъската 
от експлоатация  и се 
свържете със сервизния 
център. 

В корпуса на дъската е 
попаднала течност 

Покриващите капачки са 
повредени 

Извадете незабавно дъската 
от експлоатация  и се 
свържете със сервизния 
център 

 
 
5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
 
5.1 Почистване 

Неспазването на правилата за почистване може да увеличи риска от 
кръстосана  инфекция поради наличието на телесни течности и/или  утайки. 

 Операторът винаги трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като 
 ръкавици, маска и т.н., по време на всички проверки и процедури по 
 техническото обслужване и почистването. 
 
Почиствайте откритите части с вода и мек сапун, след което изсушете с мека кърпа. 
Ако изделието трябва да се дезинфекцира, използвайте продукти, които нямат 
корозивно или разтварящо действие върху материалите, от които е направено 
изделието. 
Изплакнете обилно с топла вода и се уверете, че сте отстранили всички следи от 
препарата, който може да влоши или да компрометира целостта и трайността на 
изделието. 
Използването на вода под високо налягане трябва да се избягва. 
Оставете дъската да изсъхне добре, преди да я приберете за съхранение. Сушенето след 
измиване или след употреба във влажна среда трябва да е естествено и да не е 
форсирано, не използвайте огън или други източници на директна топлина. 
При наличие на кръв – оставете я да се окисли, преди да я измиете с вода. 
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5.2 Поддръжка 

Създайте програма за техническо обслужване и периодично тестване, като 
посочите отговорен служител. Лицето, което извършва поддръжката на изделието,  
трябва да гарантира съответствието със следните основни изисквания, посочени от 
производителя: 
 
Всички дейности по поддръжката, както профилактични, така и специални, трябва да се 
регистрират в документи, включително технически отчети за дейностите. Този 
регистър трябва да се пази в продължение на 10 години след унищожаване на самото 
изделие. Този регистър трябва да се представя при поискване от компетентните органи 
и/или производителя. 
Във връзка с Законодателен декрет от 24 февруари 1997, № 46, изменен със 
Законодателен декрет 25.01.2010, № 37 – потвърждение на Директива 93/42/ЕИО и 
Директива 2007/47/ЕО, напомняме както на обществените, така и на частните 
оператори, че са задължени да докладват за всеки инцидент, който включва 
медицинско изделие, в Министерството на здравеопазването и на производителя, както 
е посочено, и в рамките на времето, посочено в европейските регламенти. Освен това 
както обществените, така и частните оператори са задължени да информират 
производителя за всички мерки, които следва да бъдат предприети, за да се направят 
необходимите стъпки за гарантиране на безопасността и здравето на пациентите и 
потребителите на всяко медицинско изделие. 
 
5.2.1      Профилактична поддръжка 
Лицето, което извършва профилактичната поддръжка на устройството трябва да 
гарантира съответствието със следните основни изисквания: 
• технически познания за уреда и за процедурите за периодична поддръжка, както 
 са описани в тези инструкции; 
• конкретна квалификация и обучение за извършване на поддръжката на въпросния 
 уред; 
• използване на компоненти/резервни части/принадлежности, които са оригинални 

 или одобрени от доставчика по такъв начин, че всяка дейност да не може  да 
причини промяна или модификация на уреда; 

• наличие на контролен списък за дейностите, извършвани на уреда; 
• гарантиране на пълното спазване на указанията на Директива 93/42/ЕИО, което 

 включва и задължение на производителя да поддържа регистър на продажбите, 
както и проследимост на уреда, ако бъде необходима. 

 

По време на всички процедури за проверка, поддръжка и почистване 
 операторът трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като 
 ръкавици, маска, очила и т.н. 
 
Проверките трябва да се извършват преди и след всяко използване, както следва: 
• общата функционалност на изделието; 
• чистота на изделието (не забравяйте, че неспазването на инструкциите за 
 почистване може да доведе до опасност от кръстосани  инфекции) 
• липса на срязвания, дупки, разкъсвания върху конструкцията; 
• експлоатационно състояние; 
• целостта на дръжките (дали са разкъсани и дали показват признаци на разкъсване?). 
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Честотата на проверките се определя от фактори, като например правни 
изисквания, вида на употреба, честота на използване, условията на околната среда 
по време на използване и съхранение. Моля, отбележете, че трябва да извършвате 
почистването така, както е описано в точка 5.1 и да проверявате функционалността 
преди и след всяка употреба. Spencer Italia S.r.l. отхвърля всякаква отговорност за 
правилното функциониране или щети, причинени на пациента или потребителя чрез 
използване на изделията, които не са предмет на рутинна гаранция за поддръжка и  
анулират съответствието с Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия. 
Лицето, отговорно за ежедневната поддръжка, може да заменя само частите, посочени в 
параграф 6.2 „Резервни части“. Подмяната или възстановяването им може да се 
извършва само от производителя или от упълномощен сервизен център. 
 

 Използвайте само принадлежности/оригинални резервни части, одобрени от 
Spencer Italia S.r.l., в противен случай няма да поемаме отговорност за неправилното 
функциониране и/или повреди, причинени от използването на изделие, което не е 
било ремонтирано или сертифицирано от производителя след изтичане срока на 
годност, или от някой от упълномощените от производителя сервизни центрове. 
Гаранционните условия ще се смятат за невалидни в съответствие с Директивата за 
медицински изделия 93/42/ЕИО. 

 
5.2.2 Периодична поддръжка 
Не се предвиждат редовни проверки. 
 
5.2.3 Специално обслужване 
Само производителят или центрове с писмено разрешение имат право да 
извършват  дейностите по специалното обслужване. 
 
Трябва да подчертаем, че за дейностите, които не се извършват директно от 
производителя, а от упълномощен център, трябва да се поиска отчет за всички 
извършени операции. Това ще позволи на производителя Spencer Italia S.r.l. и на 
крайния потребител да водят дневник за дейностите, извършени по изделието. 
Изделието, ако се използва както е посочено в Ръководството за експлоатация, има 
експлоатационен живот средно 5 години. 
Spencer Italia S.r.l. няма да носи отговорност за неправилното функциониране и/или за 
щети, причинени от използването на изделие, което не е ремонтирано или 
сертифицирано към датата на изтичане на неговата годност от производителя или от 
някой от упълномощените сервизни центрове на производителя и ще доведе до 
отпадане на гаранцията и на съответствието с Директивата за медицински изделия 
93/42/ЕИО. 
6.  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
 
6.1 Принадлежности 
ST02106A       Mark-Up  –  Система за постоянна персонализация 
ST02039A       T-Straps –  Универсална закрепваща система за обездвижване 
ST02022A       ECS-Straps  –   Закрепваща система за обездвижване върху гръбначна 
        дъска 
ST02032A       Rock-Straps –  Универсална система от кръстосани ремъци за  
        закрепване към гръбначна дъска 
ST02020A       Reflex-Straps  – Рефлективна универсална система за закрепване  с  
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        кръстосани ремъци 
ST02021A       Pro Reflex-Straps  – Бързо затваряща се рефлективна универсална 

система за закрепване с кръстосани ремъци 
ST02015B       Pin-Straps – Универсална система от кръстосани ремъци за закрепване за 
        гръбначна дъска с кука 
ST02024A       Board  Straps  STX  24  - Комплект от 3 колана със система за закрепване 
ST00594 А      Board  Straps  STX  594 - Комплект от 3 колана с катарама за бързо  
         освобождаване 
ST00494B       Board  Straps  STX  494  - Комплект от 3 колана с карабина 
SH00111C      Super  Blue  –      Компактно устройство за обездвижване на 
           глава 
SH00201A      Spencer Contour  –   Анатомично универсално устройство за  
           обездвижване на глава 
SH00300A      Fix Head  –       Усъвършенствано универсално устройство за 
           обездвижване на глава 
SH00240A      Tango  Fix  –     Вградено устройство за обездвижване на  
           глава за възрастни/деца 
SH00150A      FXA  –        Универсално устройство за обездвижване на 
           глезен 
SH00150A      FXA  –        Анатомично универсално устройство за  
           обездвижване на глезен 
ST02101A       Fix Board  –      Система за закрепване на гръбначна дъска, 
           монтирана на стена 
ST02105A       Fix Board 10 G -     Система за закрепване на гръбначна дъска, 
           монтирана на стена, сертифицирана за 10 G 
ST02100B       Ranger Board  –      Сгъваема количка за транспортиране на  
           гръбначна дъска 
ST02104B       Maxxis –      Универсална плаваща надуваема система 
ST02102B       Spine Pack  –     Транспортна торба за гръбначна дъска 
 
6.2 Резервни части 
ST02080B Ремонтен комплект за заключващи се капачки само за B-bak  Pin/B-bak Pin 
Max 
ST02077B Заключващи се капачки за  B-bak 
ПРИЛОЖЕНИЕ А - РЕГИСТЪР НА ОБУЧЕНИЕТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – РЕГИСТЪР НА ОБУЧЕНИЕТО 

Изделието трябва да се използва само от обучен персонал, който е преминал 
 специално обучение за това изделие, а не за подобни изделия.   

Съхранявайте този документ най-малко 10 години от края на експлоатацията на 
 изделието. 
 

Име на  
оператора 

 
Дата на обучението 

 
Метод на обучение 

(Ръководство за 
потребителя, по време на 

обслужване, предишен клас 
и др.) 

 
 

Инструктор 
 
 

 
 

Основно 
обучение 

Обучение за 
напреднали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В - РЕГИСТЪР НА ПОДДРЪЖКАТА 

Съхранявайте този документ най-малко 10 години след края на експлоатацията на 
 изделието. 

Извършвайте необходимите дейности по поддръжката и спазвайте посочения 
 срок на експлоатация на изделието, както е посочено от производителя в 
Ръководството за  потребителя. 
 

Код и описание на изделието  

Дата на закупуване  

Номер на партидата (LOT) или сериен номер (SN)  

Закупено от  
 

ДАТА НА 
ОБСЛУЖВАНЕ

ВИД ОБСЛУЖВАНЕ 
(Поддръжка/ 

проверка/удължаване на 
срока на експлоатация) 

ДЕЙНОСТИ, 
ИЗВЪРШЕНИ ПО 
ИЗДЕЛИЕТО 

РЕЗУЛТАТ ОТГОВОРНО ЛИЦЕ 
ПО ОБСЛУЖВАНЕТО 

(Оператор/ 
Упълномощен център/ 

Производител). 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Предупреждение 

Информацията, съдържаща се в този документ, може да се променя без предупреждение и не трябва да се разглежда 
като ангажимент от страна на Spencer Italia S.r.l.. Изделията на Spencer се изнасят в много страни и едни и същи 
идентични разпоредби не винаги са валидни. Поради тази причина може да има разлики между описаното тук и 

фактически доставеното изделие. Spencer непрекъснато се стреми да постигне съвършенство във всички продавани 
изделия. Затова се надяваме да ни разберете защо ние си запазваме правото по всяко време да променяме формата, 

оборудването и оформлението, описани тук. 
© Copyright  Spencer  Italia S.r.l. 

Всички права запазени. 
Никаква част от този документ не може да бъде копирана, възпроизвеждана или превеждана на друг език без 

писменото съгласие на 
Spencer  Italia S.r.l. 

 



Инструкции за употреба 
Имобилизатори за глава и имобилизатори за глезен 
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   3  Благодарим ви, че избрахте продукт на Spencer 
 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 Използвани символи 

Общо или специално предупреждение 

Вж. инструкциите за употреба 

Партиден номер 

Продуктов код 

Продуктът отговаря на предписанията на 

Директива 93/42/ЕИО. 

    За еднократна употреба 

1.4 Обслужване 

За информация относно употребата, поддръжката и 
инсталирането, 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. 

1.5 Унищожаване 

Следвайте актуалните разпоредби. 

1.6 Етикетиране 

Долупосоченият сериен номер може да се види 
върху всяко изделие и не бива да се отстранява или 
покрива. Ако се нуждаете от помощ, моля, посочете 
или продиктувайте партидния номер (LOT) на 
етикета. 

 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

   2.1 Общи предупреждения 

• Преди да извърши каквото и да било действие с 
изделието, отговорното лице трябва внимателно да 
прочете приложените инструкции, като обърне особено 
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. 

• В случай на каквито и да било отклонения или 
повреди в изделието, които биха могли да застрашат 
функциите и безопасността му, 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. 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 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. 

2.2 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. 

• Имобилизаторът за глава и имобилизаторът за глезен 
не бива да се излагат на или да влизат в контакт с 
източници на топлина или запалими вещества. 
• Изделието трябва да се прилага на пациента от поне 
двама здравни работници. 
• Преди употреба винаги проверявайте целостта на 
всички части на изделието. 

бг 
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• Незабавно сменете коланите, ако са износени или 
повредени (ако изделието включва колани). 
• Изберете внимателно точките на закрепване на 
коланите (ако изделието включва колани). 
• Поставете и регулирайте изделието така, че да не 
пречи на действията, които спасителите може да се 
наложи да извършат, както и на употребата на 
спасителните изделия. 

2.3 Противопоказания и странични ефекти 
• Ако настоящото изделие се използва, както е 
описано в инструкциите, употребата му няма никакви 
противопоказания или странични ефекти. 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  

3.1 Предназначение 

Имобилизаторът за глава и имобилизаторът за 

глезен на Spencer са проектирани да повишат 
стабилността на черепа и гърба, респ. на дисталните 
области на долните крайници при движение и транспорт 
на пациенти върху гръбначна дъска. Функцията им е да 
предотвратят резултатите от всяко движение във всяка 
посока и да гарантират стабилност дори при вертикален 
натиск (перпендикулярен на фиксиращата дъска). 
Проектирани са да обездвижат главата или глезените, 
когато се мести пациент, при когото има съмнение за 
травма на гръбначния стълб. Ако се използват в 
комбинация с гръбначна дъска, стягащи колани и 
твърда шийна яка, имобилизаторът за глава и 
имобилизаторът за глезен на Spencer предлагат 
ефикасно обездвижване, което позволява 
продължителен транспорт или транспорт по неравни 
повърхности дори при пациенти в критично състояние. 

3.2 Основни компоненти (фиг. 1–2, стр. I) 
 A Найлонови колани за стабилизиране на изделието 



C 

Странични поддържащи възглавнички с дупки 
 
Полутвърда основа за поставяне на възглавнички със 
система Velcro® 
Подвижна възглавничка, служеща като детски 
имобилизатор за глава 
Стягащи колани за гръбначна дъска 
Оформена повърхност за обездвижване на глезените 

 

3.3 Модели 
SH00300A 
Fix Head Усъвършенстван универсален имобилизатор за глава, оранжев 
SH00310A 
Fix Head Усъвършенстван универсален имобилизатор за глава, черен 
SH00201A 
Spencer Contour Анатомичен универсален имобилизатор за глава, 
жълт/черен 
SH00200A 
Spencer Contour Анатомичен универсален имобилизатор за глава, син 
SH00111C 
Super Blue Компактен универсален имобилизатор за глава, жълт 
SH00112C 
Super Blue Компактен универсален имобилизатор за глава, оранжев 
SH00117C 
Super Blue Компактен универсален имобилизатор за глава, зелен 
SH00110C 
Super Blue Компактен универсален имобилизатор за глава, син 
SH00104C 
Super Blue Компактен универсален имобилизатор за глава, черен 
SH00240A 
Tango Fix Имобилизатор за глава за възрастни и деца 
SH00250A 
U-Fix Имобилизатор за глава за възрастни 
SH00260A 
Pedi Fix Имобилизатор за глава за деца 
SH00262A 
Pedi Go Имобилизатор за глава за деца, само възглавнички, за гръбначни 
дъски Baby Go и Pedi Loc 
ST02605A 
Pedi Roll Имобилизатор за глава за деца 
SH00160A 
751 Надуваем имобилизатор за глава, за еднократна употреба 
SH00130C 
755 Универсален имобилизатор за глава, за еднократна употреба 
SH00120C 
756 Стабилизиран имобилизатор за глава, за еднократна употреба 
SH00150A 
FXA Универсален имобилизатор за глезен 
SH00151A 
FXA Pro Анатомичен универсален имобилизатор за глезен 

3.4 Техническа информация (таблица 3.4, стр. 4) 
 

 4. ИНСТРУКЦИИ  ЗА  УПОТРЕБА   

4.1 Транспорт и съхранение  5 

Преди да транспортирате изделието, уверете се, че е 
опаковано 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 на сухо място. По 
време на съхранението не поставяйте тежки 
предмети върху изделието. В никакъв случай и при 
никакви обстоятелства изделието не бива да се 
използва като работна повърхност. 
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 4.2 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. 
Преди да започнете да използвате изделието, 
внимателно проверете: 
• общото състояние на изделието (отсъствие на 

прорези, дупки, драскотини) 
• общата функционалност 
• здравината на Velcro® и коланите (ако са налични) 
Ако всичко е наред, изделието е готово за употреба. 

 4.3 Функция 
4.3.1 Приложение на имобилизатори за глава Fix 
Head, Spencer Contour, Super Blue, Tango Fix, U-Fix, 
Pedi Fix (фиг. 3 – 4 – 5 – 6, стр. II) 

Продуктът следва да се използва само от обучен 
персонал и да се прилага на пациента от поне двама 
здравни работници. 

Преди употреба прикрепете изделието към 
гръбначната дъска с помощта на приложените 
колани (Е, фиг. 1, стр. I), така че страната на 
гръбначната дъска, снабдена с Velcro®, да е отгоре. 
Преди да използвате коланите, проверете 
положението и фиксацията им. Поставете пациента 
върху гръбначната дъска, като поддържате правилно 
положение на тялото. Обездвижете главата на 
пациента, като поставите специалните анатомични 
възглавнички симетрично от всички страни, без да 
оказвате никакъв натиск. Фиксирайте двата колана, 
които придържат главата (A, фиг. 1, стр. I), като ги 
прехвърлите над анатомичните възглавнички и ги 
закопчаете с катарамите от другата страна. 

Прикрепете коланите, коригирайте силата на стягане 
и ги фиксирайте с помощта на системата Velcro®. 
Направете това с двата колана. Първо фиксирайте 
колана на брадичката, а след това – този на челото. 
Преди да транспортирате пациента, трябва да 
поставите специалните колани за гръбначна дъска, 
които ще обездвижат раменете на пациента, така че 
да се избегне натискът върху шийните прешлени. 
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4.3.2 Имобилизатори за глава за възрастни и 
деца: Spencer Contour и Tango Fix 

Имобилизаторите за глава Spencer Contour и Tango 
Fix могат да се използват както при възрастни, така и 
при деца. 

Те разполагат с подвижна възглавничка в центъра на 
основата, закрепена с Velcro® (фиг. 7, стр. II). Ако 
използвате имобилизатора за глава при възрастен 
пациент, възглавничката трябва да е разположена по 
средата между двете възглавнички. Ако го използвате 
при дете, трябва да махнете възглавничката. Това ще 
позволи двете анатомични възглавнички да бъдат 
поставени по-близо една до друга, а системата 
Velcro® позволява да се фиксират в правилната 
позиция. 

Възглавничките на имобилизатора за глава Tango Fix 
имат характерна U-образна форма. Възглавничката за 
обездвижване на деца се намира в голямата 
възглавница. Така на малко място са събрани два 
имобилизатора за глава – за възрастни и деца. Това 
позволява правилното обездвижване както на деца, 
така и на възрастни пациенти (фиг. 8, стр. II). 



4.3.3 Приложение на имобилизатори за глава Pedi 
Go, Pedi Roll, 751, 755, 756 

Изделието следва да се прилага само от обучени лица. 
За приложението му се необходими поне двама 
здравни работници. 

Имобилизаторите за глава Pedi Go, Pedi Roll и 751 са 
извънредно лесни за употреба и приложение. След като 
поставите пациента в правилна позиция върху  
гръбначната дъска, поддържайте правилното 
положение на гръбнака и обездвижете главата, като 
поставите възглавничките от двете  страни. След 
това фиксирайте Pedi Go и Pedi Roll към гръбначната 
дъска и към главата на пациента с помощта на 
специалните колани (фиг. 9, стр. II). 

Имобилизаторът за глава 751 може да се фиксира с 50-
милиметрова хирургична лента (фиг. 10, стр. II). 

За да обездвижите пациента с имобилизаторите 755 и 
756, първо трябва да поставите основа за 
имобилизатор върху гръбначната дъска. След като 
поставите пациента в правилна позиция върху дъската 
и сложите главата му върху основата за имобилизатор 
за глава, го фиксирайте, като повдигнете 
удължителите, така че да застанат от двете страни на 
главата, но без да оказват напрежение. Фиксирайте 
изделието с помощта на специалните колани, които 
обездвижват изделието и главата и поддържат 
позицията им върху гръбначната дъска (фиг. 11–12, стр. 
II). 

4.3.4 Приложение на имобилизатори за глезен FXA, 
FXA Pro (фиг. 13–14, стр. II) 

Изделието следва да се прилага само от обучени лица. 
За приложението му се необходими поне двама 
здравни работници. Преди употреба прикрепете 
изделието към гръбначната дъска с помощта на 
приложените колани (Е, фиг. 1, стр. I). Поставете 
пациента в правилна позиция. Поставете глезените в 
дупките на възглавничката. Обездвижете глезените в 
стабилна, правилна позиция с помощта на 
фиксиращата превръзка (фиг. 13–14, стр. II). 

4.4 Отстраняване на проблеми (таблица 4.4, стр. 4) 

 5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ  

5.1 Почистване 
Ако изделието не се почиства, това може да доведе до 
кръстосана инфекция. 
Не използвайте никакви агресивни субстанции или  
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разтворители. Изделието може да се мие с меки перилни 
препарати или вода и сапун. Накрая винаги подсушавайте 
продукта с мека и чиста кърпа. Употребата на вода под 
налягане повишава риска от увреждания. Уверете се, че 
сте подсушили изделието наистина добре, за да не 
остават следи от перилни препарати, които могат да 
увредят изделието, да нарушат целостта му или да скъсят 
живота му. 

5.2 Поддръжка 

5.2.1 Профилактична поддръжка 
Лицето, отговорно за ежедневната поддръжка, може да 
подменя само резервните части, посочени в т. 6 
„Резервни части“. Всички останали подмени или поправки 
могат да се извършват 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 сервиз по график. 
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5.2.2 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 чрез обща ревизия на продукта, която 
следва да се извършва от производителя или от 
сервиз, оторизиран от производителя. 

 

 6. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  
SH00303A 
Основа за оранжев Fix Head 
SH00302A 
Възглавничка за оранжев Fix Head 
SH00301A 
Комплект колани за глава/брадичка за Fix Head 
SH00242A 
Основа за Spencer Contour, Tango Fix, U-Fix и Pedi Fix 
SH00214A 
Възглавничка за жълт/черен Spencer Contour 
SH00212A 
Възглавничка за син Spencer Contour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH00244A 
Комплект колани за глава/брадичка за Spencer Contour, 
Super Blue, Tango Fix, U-Fix, Pedi Fix, Pedi Go и Pedi Roll 
SH00243A 
Основа за Super Blue 
SH00100C 
Възглавничка за жълт Super Blue 
SH00101C 
Възглавничка за оранжев Super Blue 
SH00102C 
Възглавничка за зелен Super Blue 
SH00108C 
Възглавничка за син Super Blue 
SH00103C 
Възглавничка за черен Super Blue 
SH00241A 
Възглавничка за възрастни/деца за Tango Fix 
SH00251A 
Възглавничка за възрастни за U-Fix 
SH00261A 
Възглавничка за деца за Pedi Go 
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Имобилизатори 
за глава и 

имобилизатори 
за глезен 

Имобилизатори за глава Имобилизатори за глезен 

Fix Head 
Spencer 
Contour 

Super Blue Tango Fix Pedi Fix Pedi Roll FXA FXA Pro 

Код SH00300A SH00200A SH00110C SH00240A SH00260A ST02605A SH00150A SH00151A 
Общо тегло (кг) 2,3 1,5 1 2,5 1,1 0,092 0,4 0,376 
Рентгенова 

съвместимост 
● ● ● ● ● ● ● ● 

Посоки на 
обездвижване 

►◄▼▲ ►◄▼▲ ►◄▼▲ ►◄▼▲ ►◄▼▲ ►◄▼ ►◄▼ ►◄▼ 

Флотация ●  ● ● ● ●   
Съвместимост с 

гръбначна 
дъска 

Всички Всички Всички Всички 
Pedi Loc / 
Baby Go 

Pedi Loc / 
Baby Go 

Всички Всички 

         
Съвместимост с 

носилка 
  ●     ● 

Фиксиращи 
колани 

2 2 2 2 2  1 1 

Вид фиксация 
Velcro® / 
колани 

Velcro® / 
колани 

Velcro® / 
колани 

Velcro® / 
колани 

Velcro® / 
колани 

   

Многократна 
употреба 

● ● ●   ● ● ● 

Основа         

Размери (мм) 
375 x 10 x 

h275 
390 x 15 x 

h260 
384 x 21 x 

h290 
445 x 28 x h 

280 
445 x 28 x h 

280 
 

345 x 120 
x h90 

 

Тегло (кг) 1,2 0,5 0,3 0,5 0,5  0,4  

Тип Полутвърд 
Подвижен 

слой  
С пълнеж 

Подвижен 
слой 

Подвижен 
слой 

   

Материал Пластмаса 
ЕРЕ 

/Spentex® 
ЕРЕ 

/Spentex® 
Полиетилен / 

гума 
Полиетилен / 

гума 
 

ЕРЕ със 
затворени 
клетки 

Пластмас 

Производствена 
система 

Шприц Шприц Шприц 
Раздувно 

формоване / 
шприц 

Раздувно 
формоване / 

шприц 

Ръчна 
изработка 

Ръчна 
изработка 

Шприц 

Цвят Оранжев Син Син Черен / жълт Черен / жълт Син Оранжев Черен 

Модули за 
глава 

        

Размери (мм) 
225 x 90 x 

h150  
235 x 130 x 

h160 
245 x 80 x 

h160 
230 x 125 x 

h160 
190 x 70 x 

h123 
160 x 80 x 

h80 
  

Тегло (кг) 1,2 1 0,5 1,2 0,6 0,092   

Структура  
Възглавнички 
с пълнеж 

Възглавнички 
с пълнеж 

Твърда с 
меки 

възглавнички 

Твърда с 
меки 

възглавнички 
   

Материал Пластмаса Пластмаса Пластмаса 
Полиетилен / 

гума 
Полиетилен / 

гума 
Винилово 
покритие 

  

Производствена 
система 

Шприц Шприц Шприц 
Раздувно 

формоване / 
шприц 

Раздувно 
формоване / 

шприц 

Ръчна 
изработка 

  

Аурикуларна 
проверка 

● ● ● ● ● ●   

Цвят Оранжев Син Син Черен / жълт Черен / жълт Син Оранжев Черен 

Функционална 
температура 

(°C) 

от -20 до 
+40 

от -20 до +40 от -20 до +40 от -20 до +60 от -20 до +60 
от -20 до 

+40 
от -20 до 

+40 
от -20 до 

+40 

Температура на 
съхранение (°C) 

от -20 до 
+40 

от -20 до +40 от -20 до +40 от -20 до +60 от -20 до +60 
от -20 до 

+40 
от -20 до 

+40 
от -20 до 

+40 

 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Прекалена подвижност на 
главата/глезените 

Основата е прекалено подвижна спрямо 
гръбначната дъска, за която е прикрепена 

Затегнете коланите на основата 
около гръбначната дъска 

Разхлабени колани 
Проверете закопчаването и 

затягането на коланите 

Неправилно поставена анатомична опора 
Уверете се, че дупките на 

анатомичната опора са в контакт 
с главата/глезените 

Увредено изделие Износване, неправилна употреба 
Веднага извадете изделието от 

употреба и се свържете със 
сервиза. 
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  Fix Head   Spencer Contour  

 

  Super Blue   Tango Fix  
 

  Pedi Roll   751  
 

  755   756  

 

 

  FXA   FXA Pro  

 



 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 
Информацията, съдържаща се в този документ може да бъде променена без 
предупреждение и не е да бъде предназначена като ангажимент от страна на 
Spencer Italia S.r.l. Spencer продукти се изнасят в много страни и същите еднакви 
правила винаги не са валидни. Поради тази причина може да има различия 
между  описанието  тук  и  действително  доставения  продукт.  Spencer 

непрекъснато  се  стреми  да  достигне  съвършенството  на  всички  продавани 
артикули.  Затова  се  надяваме,  че  вие  ще  разберете,  ако  ние  резервираме 
право,  по  всяко  време,  за  да  променим  формата,  оборудването, 
оформлението или техническите аспекти, които са описани тук. 

©  Copyright  Spencer  Italia  S.r.l. 

Всички права запазени. Никаква част от този документ може да бъде 
фотокопират, възпроизвеждат или превеждат на друг език без писменото 
одобрение на Spencer Italia S.r.l. 
 
 

www.headimmobilizer.com 
Rev. 1 26/06/2013 ‐ SP/09/066/IU 
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 Това изделие отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските 
изделия. 

 
 

Гаранцията на системата за качество за производството и окончателния контрол на 
продуктите е сертифицирана от нотифициращия орган TÜV SÜD Product Service GmbH. 
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Предупреждения стр. 12 
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Аксесоари и резервни части стр. 20 
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Инструкции за употреба 

RSP Rock Straps Paediatric 
Коланна система тип „паяк“ за гръбначни дъски 
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Благодарим ви, че избрахте продукт на Spencer 
 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 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. 

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

 
1.3 Използвани символи 
Символ Значение 

                                  Общи или специални предупреждения 

                                 Вж. инструкциите за употреба 

                               Партиден номер 

Сериен номер 

                                 Продуктов код 

                                 Продуктът отговаря на предписанията на Директива 93/42/ЕИО. 

1.4 Обслужване 
За информация относно инструкциите, употребата, поддръжката, инсталирането и поправката 
на продукта, моля, свържете се с центъра за обсужване 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. За да улесните нашите оператори, моля, 
винаги посочвайте партидния номер (LOT) или серийния номер (SN), изписан върху етикета на 
кутията или изделието. 

 
1.5 Унищожаване 
Когато изделията вече не са годни за употреба, те могат да бъдат изхвърлени като обикновени 
твърди отпадъци, стига да не са замърсени. В противен случай следвайте актуалните 
разпоредби за унищожаване. 

 
1.6 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). Етикетът не бива никога да се 
отстранява или покрива. 

 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 2.1 Общи предупреждения 
� Продуктът следва да се използва само от обучен персонал, който е преминал специално 

обучение за това изделие, а не за подобни продукти.
� Обученията трябва да се регистрират в специален протокол, в който да са посочени 

имената на обучаваните, на инструкторите, датата и мястото на обучение. Протоколът, 
който удостоверява правоспособността на спасителите да използват изделието на Spencer, 
следва да се пази 10 години след изхвърлянето на самото изделие. При поискване 
протоколът се предоставя на компетентните власти и/или на прозводителя.

� Spencer Italia S.r.l. винаги е на ваше разположение за планиране на обучения за работа с 
продуктите.

� 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.
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� Ако инструкциите са предназначени за друго изделие, различно от полученото, незабавно 
уведомете производителя и не използвайте изделието.

� Ако имате каквито и да било съмнения относно инструкциите, моля, свържете се със 
Spencer Italia S.r.l., за да получите необходимите разяснения.

� Не позволявайте на необучени лица да помагат при употребата на изделието, тъй като 
може да наранят пациента или себе си.

 Редовно проверявайте изделието, извършвайте препоръчителната поддръжка и се 
съобразявайте със средния срок на експлоатация, указан от производителя в настоящата 
листовка.

� Преди всяка употреба на изделието работата му следва да се проверява, както е описано в 
инструкциите за употреба. Ако бъдат забелязани каквито и да било повреди или 
отклонения, които биха могли по някакъв начин да повлияят на правилната работа и 
безопасността на изделието, на пациента и/или на потребителя, изделието следва 
незабавно да бъде извадено от употреба и следва да бъде уведомен производителят.

� 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.

� Забранява се използването на изделието по какъвто и да било начин, различен от описания 
в настоящата листовка.

� 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 (чрез промени, корекции, 
добавки, замени). В противен случай производителят не носи никаква отговорност за 
неправилното функциониране или за каквито и да било увреждания, причинени от 
изделието; освен това СЕ сертификатът и гаранцията на продукта ще се считат невалидни.

� 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 предназначени, следва да изпълнят актуалните условия за пускане на пазара.

� Работете внимателно с изделието.
� Вземете всички необходими предпазни мерки, за да избегнете опасностите, които могат да 

възникнат при контакт с кръв или телесни течности.
� 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.

� Трябва да се гарантира използването на изделието от квалифициран персонал.
� Не съхранявайте изделието под тежки предмети, които могат да причинят структурни 

повреди.
� Съхранявайте в прохладно, сухо, тъмно помещение и не излагайте на пряка слънчева 

светлина.
� Съхранявайте и транспортирайте изделието в оригиналната му опаковка.
� Изделието не бива да се излага на или да влиза в контакт с източници на топлина или 

запалими вещества.
� Поставете и регулирайте изделието така, че да не пречи на спасителите, както и на другите 

спасителните изделия
� Внимание: лабораторните изпитвания, следпроизводствените тестове и инструкциите за 

употреба невинаги могат да предвидят всички възможни начини на употреба. Това 
означава, че в някои случаи работните характеристики на продукта може значително да се 
различават от наличните резултати. Инструкциите постоянно се актуализират и са под 
строгия надзор на висококвалифициран персонал, разполагащ с адекватно техническо 
оборудване.

� Позовавайки се на Наредба № 46 от 24.02.1997 г., заменена от Наредба № 37 от 
25.01.2010 г. – Признаване на Директиви 93/42/ЕИО и 2007/47/ЕО, напомняме както на 
обществените, така и на частните отговорни лица, че са длъжни да съобщават за всеки 
инцидент, свързан с медицинско изделие, на Министерството на здравеопазването и на 
производителя, в срока, посочен в европейските наредби. 

� Освен това както обществените, така и частните отговорни лица са длъжни да информират 
производителя за всички мерки, които следва да се вземат, за да се гарантират 
безопасността и здравето на пациентите и потребителите на което и да било медицинско 
изделие.

� Като дистрибутор или краен потребител на продукти, произведени и/или продавани от 
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Spencer Italia S.r.l., вие сте задължени да притежавате основни познания за всички 
законови изисквания спрямо тези изделия, които са в сила в страната, в която се 
потребяват изделията (включително закони и наредби, свързани с техническите 
спецификации и/или изискванията за безопасност); освен това сте задължени да 
притежавате необходимите познания, за да гарантирате всички аспекти на пълното 
съответствие на продуктите с разпоредбите в съответната държава.

� Незабавно уведомете Spencer Italia S.r.l. за всички промени, които производителят трябва 
да направи, за да гарантира съответствието на продукта със законовите изисквания в 
съответната държава (в т.ч. изискванията, произтичащи от правила и/или разпоредби от 
друго естество). 

� Действайте с необходимото внимание и усърдие и допринасяйте за изпълнението на общите 
изисквания за безопасност от страна на всички изделия, продавани в съответната държава, 
като предоставяте на крайните потребители цялата необходима информация за 
извършването на периодичната поддръжка на изделията, както е описано в съответните 
инструкции за употреба. 

� Активно допринасяйте за проверката на безопасността на продаваните продукти, като 
съобщавате цялата информация от анализа на риска както на производителя, така и на 
всички компетентни власти, така че необходимите мерки да бъдат предприети незабавно. 

� Не забравяйте, че ако не успеете да отговорите на горепосочените изисквания, ще носите 
цялата отговорност за всички евентуални щети. Ние не носим никаква отговорност, в 
случай че не отговаряте на актуалните законови изисквания.

2.2 Специални предупреждения 
� Създайте програма за поддръжка и периодично тестване и посочете отговорен служител. 

Лицето, на което е поверена редовната поддръжка на изделието, следва да изпълнява 
основните изисквания, предвидени от производителя в инструкциите за употреба. 

� Дейностите по поддръжката следва да се описват в специален протокол, в който да са 
посочени имената на обучаваните, на инструкторите, датата и мястото на обучение. 
Протоколът, който удостоверява правоспособността на спасителите да използват изделието 
на Spencer, следва да се пази 10 години след изхвърлянето на самото изделие. При 
поискване протоколът се предоставя на компетентните власти и/или на прозводителя. 

� Използвайте само аксесоари/резервни части, които са оригинални или одобрени от Spencer 
Italia S.r.l., за да извършвате всички операции, без да внасяте промени в изделието; в 
противен случай ние не носим отговорност за правилното функциониране или за щетите, 
причинени от изделието на пациента или спасителя, а гаранцията ще се счита невалидна 
съгласно Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия. 

� След измиване изделието и всичките му компоненти трябва да изсъхнат напълно, преди да 
бъдат прибрани. 

� Следвайте процедурите за обездвижване и транспорт на пациенти, одобрени от Бърза 
помощ. 

� Не перете изделието в пералня. 
� Не сушете изделието в сушилня. 
� Избягвайте контакта с остри предмети. 
� Не използвайте изделието, ако е пробито, скъсано, протрито или прекалено износено. 
� Избягвайте да влачите изделието по неравни повърхности. 
� Изберете внимателно точките на фиксиране на коланите. 
� Употребата на системата RSP Rock Straps Peadiatric изисква поне двама добре обучени 

спасители. 
 

2.3 Противопоказания и странични ефекти 
Ако настоящото изделие се използва, както е описано в инструкциите, употребата му няма 
никакви противопоказания или странични ефекти. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
3.1 Предназначение 
Системата RSP Rock Straps Paediatric представлява ефикасен метод за фиксиране на деца 
върху обездвижващи структури. 
Препоръчва се при всички спасителни операции, изискващи бързо приложение без 
рисковете, свързани с металните катарами (увреждане на ръкавиците на спасителя, недобро 
затваряне, липса на ергономичност и т.н.). Системата е проектирана и адаптирана така, че 
да е подходяща за размерите и патологията на всички деца. 
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3.2 Модели 
Тези основни модели могат да се променят без предизвестие, като се посочат кодовете 
и/или описанията. 
ST02018A RSP Rock Straps Paediatric 

 
3.3 Технически данни 
Височина 1,5 мм 
Ширина на системата 900 мм 
Ширина на колана 50 мм 
Тежест 350 г 
Материал найлон – полипропилен 
Флотация да 
Тип фиксация централен колан 
Бр. фиксиращи колани 8 
Употреба С гръбначни дъски с поне 4 ръкохватки от всяка страна 
Начин на изработване шев 
Посока на обездвижване вертикално – странично 

 
3.4 Околна среда 
Работна температура: от -20 до +50°C 
Температура на съхранение: от -40 до +60°C 
Относителна влажност: от 20 до 80% 

 
3.5 Референтни стандарти 
Реф. № Заглавие на документа 
Директива 93/42/ЕИО относно 
медицинските изделия 

Европейска директива относно медицинските изделия 

Директива 2007/47/ЕО Изменение на Директива 90/385/ЕИО относно активните 
имплантируеми медицински изделия, Директива 93/42/ЕИО 
относно медицинските изделия и Директива 98/8/ЕО 
относно пускането на пазара на биоциди 

Наредба № 46 от 24.02.1997 г. Приложение на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските 
изделия 

Наредба № 35 от 25.01.2010 г. Изменения и допълнения на Наредба № 46 от 24.02.1997 г. 

EN ISO 9001 Системи за управление на качеството: изисквания 

EN ISO 13485 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. 
Изисквания за целите на нормативните актове 

EN 1865-1 Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в 
линейки. Част 1: Общи системи за носилки и 
съоръжения за обслужване на пациенти 

EN ISO 14971 Приложение на управлението на риска за медицинските 
устройства 

EN 980 Символи, използвани при етикетирането на медицинските 
устройства 

EN 1041 Информация, доставяна от производителя с медицинските 
устройства 

EN 62366 Медицински устройства. Прилагане на приложен 
инженеринг в медицински устройства 

MEDDEV 2.4/1a-b Насоки за класификацията на медицинските изделия 
NB-MED 2.5.1 /Rec 5 Техническа документация 
MEDDEV 2.7.1 Клинични данни 
MEDDEV 2.12/1 Система за бдителност за медицински изделия 

EN 14155 Клинично изпитване на медицински устройства, 
предназначени за човека. Част 2: План за клинични 
изпитвания 

BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравословните и безопасни 
условия на труд 

EN 1789 Медицински превозни средства. Автомобили за спешна 
помощ 
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4.1 Транспорт и съхранение 
Преди да транспортирате изделието, уверете се, че е опаковано правилно и че по време на 
транспорта няма опасност от сътресения или падане. 
Запазете оригиналната опаковка, за да я използвате при последващ транспорт и съхранение. 
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. 
За правилно съхранение на изделието постъпете както следва: 
1. Поставете всички женски елементи върху мъжките Velcro® елементи. 
2. Сгънете всички колани към централния колан. 
3. Сгънете всички колани спрямо централния колан. 
4. Сгънете малкия придържащ колан около пакета, за да фиксирате всички колани. 

 
4.2 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. Преди всичко 
проверете за: 
� Общата функционалност на изделието
� Чистотата на изделието (не забравяйте, че замърсяването може да доведе до кръстосани 

инфекции)
� Отсъствие на прорези, дупки, разкъсвания на изделието, в т.ч. на коланите
� Цялост на всички компоненти на изделието
� Правилното сгъване на коланите
� Правилното свързване на свързващите елементи
� Лесната регулация на изделието

 
4.3 Функция 

Системата RSP Rock Straps Paediatric следва да се използва от поне двама спасители. 
Системата следва да се използва само ако е в отлично състояние и ако е извършена 
правилна поддръжка. 
Следвайте процедурите за обездвижване и транспорт, одобрени от Бърза помощ. 

 
4.3.1 Използване на изделието без имобилизатор за глава (с шийна яка, екстрактор 

и т.н.) 
1. Поставете точката, където се пресичат вертикалният колан и V-образните колани, 

непосредствено под шийната яка. 
2. Развийте системата RSP Rock Straps Paediatric надолу към ходилата на пациента, като 

придържате вертикалния колан в централна позиция. 
3. Разпределете перпендикулярните колани в съответствие с точката на обездвижване (гърди, 

колене, ходила). 
4. Първо блокирайте колана върху гърдите и едновременно с това го фиксирайте от всяка 

страна, така че пациентът да не се претърколи и да улесните симетричното обездвижване. 
5. Блокирайте колана около коленете (най-добре точно над коленете). 
6. Блокирайте крайния колан (T-образен колан) около ходилата, така че ротационното 

движение на краката и движението по надлъжната ос да бъдат уравновесени от V-образните 
колани. 

7. Обездвижете главата на пациента, като поставите две възглавнички едновременно от двете 
ѝ страни и ги фиксирате, като стегнете V-образните колани. 

4 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
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4.3.2 Използване на изделието с имобилизатор за глава Pedi Roll (ST02605A) 
Следвайте инструкциите от т. 4.3.1, след което продължете, както следва: 
1. Обездвижете главата с имобилизатора за глава Pedi Roll. 
2. Прехвърлете двата V-образни колана над раменете, а после надолу към ръкохватките на 

дъската, които се намират под външната става на ключицата (акромион) 
 

Преди да транспортирате пациента, проверете позицията и здравината на 
коланите. Когато обездвижвате много малки пациенти, централната лента трябва 
да бъде стегната и увита около T-образните колани. Коланите не могат да се 
разделят. 
Ако е налице фрактура или съмнение за фрактура в областите, където минават 
коланите, сменете мястото им, така че да не пречат и да не увреждат съответните 
области. 
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4.3.3 Използване на сантиметър с цветен код 
На обратната страна на надлъжната лента на системата RSP (страната без велкро) има лента с 
деления от 0 до 150 см. Лентата е разделена на разноцветни участъци. Всеки цвят отговаря на 
различна височина на възглавничката в основата на педиатричната гръбначна дъска Baby Go 
(ST02141B, ST02142B). 
1. Поставете главата на детето при делението 0 (нула) върху лентата, измерете детето и 

проверете цвета. 
2. В зависимост от цвета разположете пациента върху педиатричната гръбначна дъска Baby Go 

и изберете логото в същия цвят, отпечатано на възглавничката върху гръбначната дъска. 
Това действие е необходимо, за да се компенсира пространството под тила, което при 
децата е по-високо, отколкото при възрастните. 

 
 
 

 

4.4 Отстраняване на проблеми 
ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

 
Пациентът е прекалено 
подвижен 

Твърде дълги колани Проверете фиксиращите колани 

Разместени колани Уверете се, че коланите 
са поставени правилно 

 

5.1 Почистване 
Ако изделието не се почиства правилно, това може да повиши опасността от кръстосана 
инфекция поради наличието на телесни течности и/или замърсители. 
 Докато извършва процедурите по проверка, поддръжка и почистване, отговорното 

лице трябва винаги да носи подходящи средства за лична защита, напр. ръкавици, 
маска, очила и т.н. 
След употреба почистете и проверете целостта на изделието. 
Почистете двете повърхности на шината с мека чиста кърпа и дезинфектанти, които не 
съдържат алкохол. 

5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
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Не използвайте никакви агресивни субстанции, почистващи препарати или разтворители. 
Оставете изделието да изсъхне добре, преди да го приберете за съхранение. Съхненето след 
почистване или след употреба в мокра среда трябва да става по естестен път, а не 
принудително. Не използвайте огън или други източници на пряка топлина. 

 
5.2 Поддръжка 
5.2.1 Профилактична поддръжка 
Лицето, което извършва профилактичната поддръжка на изделието, трябва да отговаря на 
следните основни изисквания: 
� Технически познания за изделието и за процедурите по периодична поддръжка, описани в 
настоящите инструкции за употреба.

� Специална квалификация и обучение по поддръжката на съответното изделие.
� Употреба на компоненти/резервни части/аксесоари, които или са оригинални, или са 
одобрени от доставчика, така че никое действие да не води до промени в изделието.

� Притежание на списък с действията, извършвани върху изделието.
� Гаранция за стриктно придържане към указанията в Директива 93/42/ЕИО, което включва и 
задължение към производителя за поддръжка на следпродажбен протокол и проследимост на 
изделието, ако е необходимо.

 
Докато извършва процедурите по проверка, поддръжка и почистване, отговорното 
лице трябва винаги да носи подходящи средства за лична защита, напр. ръкавици, 
маска, очила и т.н. 
Не е необходимо планирано периодично обслужване от страна на производителя или на 
оторизиран сервиз, но препоръчваме извършването на следните проверки преди и след всяка 
употреба и поне веднъж на всеки 3 месеца: 
� Обща функционалност на изделието
� Чистота на изделието (не забравяйте, че замърсяването може да доведе до кръстосани 

инфекции)
� Отсъствие на прорези, дупки, разкъсвания на изделието, в т.ч. на коланите
� Цялост на всички компоненти на изделието
� Правилно сгъване на коланите
� Правилно свързване на свързващите елементи
� Лесната регулация на изделието

 
Честотата на проверките се определя от фактори като законови изисквания, начин на 
употреба, честота на употреба, климатични условия по време на употреба и съхранение. 
Моля, имайте предвид, че почистването трябва да се извършва, както е описано в т. 5.1, а 
функционалността трябва да се проверява преди и след всяка употреба. 
Всички дейности по поддръжката, както рутинни, така и извънредни, следва да се описват и 
документират. Тези документи следва да се пазят поне 10 години след изтичането на срока на 
експлоатация на изделието. При поискване те се предоставят на компетентните власти и/или 
прозводителя. Ако не се провеждат такива проверки, изделието може да не отговаря на 
изискванията за безопасност, гарантирани от производителя по време на доставката. Spencer 
Italia S.r.l. не носи никаква отговорност за неправилното функциониране или щетите, нанесени 
от употребата на изделия, които не са подлагани на рутинна поддръжка. 

 
5.2.2 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 2 години. Срокът на експлоатация може да се удължи само след общ оглед на продукта, 
който следва да се извърши от производителя или от сервиз, оторизиран от производителя. 
Spencer Italia S.r.l. не носи отговорност за неправилното функциониране и/или щетите, 
причинени от употребата на което и да било изделие, което не е поправено или сертифицирано 
в срок от производителя или от някой от сервизите, оторизирани от производителя. 
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6.1 Аксесоари 
Няма аксесоари за тези изделия. 

 
6.2 Резервни части 
Няма резервни части за тези изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание 
Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предупреждение и не задължава Spencer Italia. 
Продуктите на Spencer S.r.l. се изнасят в много държави, където невинаги важат едни и същи разпоредби. По тази 
причина може да има разлики между описанията в настоящия документ и доставения продукт. Spencer постоянно се 
стреми да усъвършенства всички артикули. Ето защо молим за разбиране за това, че си запазваме правото по всяко 
време да променяме формата, оборудването, дизайна или техническите характеристики, описани в настоящия 

документ. 
 

© Copyright Spencer Italia S.r.l. 
Всички права запазени. Никаква част от този документ не може да бъде фотокопирана, възпроизвеждана или 

превеждана на друг език без писменото одобрение на Spencer Italia S.r.l. 

6 АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
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