De LifeBand verwijderen
LifeBand®
belastingsverdelingsband
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Productbijlage

De LifeBand belastingsverdelingsband bestaat uit een afdekplaat en een band met
geïntegreerd hartmassagekussen. Nadat de LifeBand is aangesloten op het
AutoPulse-platform, wordt deze automatisch door het platform op de patiënt afgesteld en
wordt de borst van de patiënt bij het hart samengedrukt.

Klap de LifeBandscharnieren open
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Druk de LifeBandvergrendelingslipjes samen
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Verwijder de LifeBand van het
AutoPulse-platform

LifeBand-afdekplaat

Het AutoPulse-systeem gereedmaken voor gebruik

Na elk gebruik bij een patiënt moet een nieuwe LifeBand worden gemonteerd. In
deze productbijlage wordt het aanbrengen en verwijderen van de LifeBand
stapsgewijs beschreven. Lees de gebruikershandleiding voor het
AutoPulse-reanimatiesysteem Model 100 en de gebruikershandleiding voor het
AutoPulse-voedingssysteem door voordat u het AutoPulse-systeem gaat
gebruiken.
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2
Geleideplaat

Voorzichtig: de LifeBand is voor eenmalig gebruik.
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Inlichtingen:
ZOLL Circulation
2000 Ringwood Avenue
San Jose, CA 95131 U.S.A.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU
Scharnier
ZOLL International Holding B.V.
Newtonweg 18
6662 PV ELST
Nederland
1. Plaats het AutoPulse-platform
2. Klap de LifeBand-scharnieren
t: +31 481 366 410
met het patiëntoppervlak
open om de LifeBand-borstbanden
0344
naar beneden op een vlakke
van de rollen los te koppelen.
ZOLL Circulation ©2009 Printed in U.S.A.
ondergrond.
Het scharnier klikt hoorbaar
in de opengeklapte positie.
Dit is normaal.

t: +1.800.321.4CPR (4277)
t: +1.408.541.2140
f: +1.408.541.1030

1. Draai de aandrijfas zo dat de gleuf
zich aan de bovenkant bevindt.
1. Druk de vergrendelingslipjes van
de LifeBand-afdekplaat met
beide handen samen en trek de

plaat met enige kracht omhoog
en weg van het
AutoPulse-platform.

De LifeBand monteren
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Schuif de LifeBand-clip in
de sleuf van de aandrijfas

Plaats de LifeBand-clip
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Klik de LifeBandafdekplaat vast

3. Gooi de gebruikte LifeBand weg.
De LifeBand is voor eenmalig
gebruik en moet na elk gebruik bij
een patiënt worden vervangen.
Behandel de LifeBand als besmet
medisch afval en voer deze volgens
de betreffende voorschriften af. De
LifeBand bevat geen onderdelen
waarop onderhoud kan worden
uitgevoerd.

2. Pak de LifeBand-borstbanden aan
beide kanten van de LifeBand-clip
met beide handen tussen duim en
wijsvinger vast. 1 Druk de
geleideplaat er met beide
middelvingers in. Houd de
geleideplaat in positie en trek 2
de LifeBand naar boven om
de clip van de as te verwijderen.
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4. Vervang de LifeBand volgens de
onderstaande procedure: De
LifeBand monteren.

Klap de scharnieren van de LifeBand
naar beneden en controleer de montage

Bovenkant

1

LifeBand-clip

Scharnier

Aandrijfas met sleuf
LifeBand-afdekplaat
Geleideplaat

1. Plaats het AutoPulse-platform
met de patiëntzijde naar beneden
op een vlakke ondergrond.
2.

1 Steek de bovenkant van de

LifeBand®-clip in de sleuf van

2

de aandrijfas in de richting van
de markeringspijl van de
LifeBand- afdekplaat op het
platform.

Onderkant

1.

2 Druk de bovenkant van de
LifeBand-clip in de sleuf van de
geleideplaat tot de clip helemaal
in de aandrijfas is geplaatst.
De LifeBand-clip klikt voelbaar
op zijn plaats.

2. Draai de aandrijfas handmatig
een beetje in beide richtingen
om te controleren of de
LifeBand-clip correct
is geplaatst.

1. Zorg ervoor dat beide vrije
uiteinden van de LifeBandborstband vlak (niet gedraaid)
en weg van het AutoPulseplatform liggen.
2. Plaats de pijl op de LifeBand-

afdekplaat en de pijl op het
platform tegenover elkaar.
3. Klik de LifeBand-afdekplaat vast
door de vergrendelingslipjes in
de sleuven van het AutoPulseplatform te steken.

1. Klap de scharnieren van de
afdekplaat van de LifeBand naar
beneden en klik deze vast om de
borstbanden van de LifeBand op
de rollen vast te zetten.
2. Draai het AutoPulse-platform om

en druk op de aan/uit-knop om het
apparaat in te schakelen. Controleer
de montage van de LifeBand-clip
in de sleuf van de aandrijfas als het
op het bedieningspaneel een fout
wordt gemeld. Zie 2 .
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