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מידע חשוב למשתמש  1
המידע בהוראות שימוש אלה חל על מערכת 

.LUCAS המכונה גם ,LUCAS™2 דחיסת חזה

על כל המפעילים לקרוא את הוראות השימוש 
 LUCAS המלאות לפני הפעלתה של מערכת

לדחיסת חזה.

הוראות השימוש חייבות להיות תמיד בהישג ידם 
.LUCAS של האנשים המפעילים את

כאשר משתמשים ב- LUCAS יש לעקוב תמיד 
אחר הוראות ההחייאה )CPR( המקומיות ו/או 

הבינלאומיות.

השימוש בציוד רפואי אחר או תרופות בשילוב 
עם LUCAS עלול להשפיע על הטיפול. יש 

לעיין תמיד בהוראות השימוש של ציוד אחר ו/או 
תרופות על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש 

.)CPR( בשילוב עם החייאה

LUCAS ניתנת להרכבה אך ורק על ידי איש 
צוות רפואי מוסמך או על פי הוראתו. 

סימנים מסחריים 
 .JOLIFE AB הוא סימן רשום של LUCAS™

הצהרת תאימות
מערכת דחיסת חזה LUCAS עומדת בדרישות 

.European Medical Device 93/42/EEC
:)CE( היא מסומנת בסמל הקהילייה האירופית

.Copyright JOLIFE AB 2017 © 
כל הזכויות שמורות.
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מבוא  2

 LUCAS™ מערכת דחיסת חזה  2.1
מערכת דחיסת חזה ™LUCAS הנה מכשיר נייד 
שנועד להתגבר על הבעיות המזוהות עם דחיסות 

חזה ידניות. LUCAS מסייע בידי כוחות הצלה 
על ידי הספקת דחיסות חזה יעילות, עקביות 

 1American Heart ורציפות על פי המלצותיה של
 .Association

השימוש המיועד  2.2
השימוש המיועד של מערכת דחיסת חזה 

LUCAS הוא ביצוע דחיסות חזה חיצוניות 
במטופלים בוגרים הלוקים בדום לב אקוטי 

המוגדר כהיעדרות ספונטאנית של נשימה ודופק, 
ואובדן הכרה.

LUCAS נועדה לשימוש אך ורק במקרים שבהם 
דחיסות חזה עשויות לסייע למטופל.

התוויות-נגד  2.3
 LUCAS אל תשתמש במערכת דחיסת חזה

במקרים הבאים: 

אם לא ניתן למקם את LUCAS על חזה   •
המטופל באופן בטיחותי או נכון.

מטופל קטן מימדים מדי: אם LUCAS מתריעה   •
באמצעות שלושה צפצופים מהירים בעת 

הנמכת כיפת היניקה ולא ניתן להיכנס למצב 
השהייה או למצב פעיל. 

אם לא ניתן לנעול את החלק העליון של   •
LUCAS ללוח האחורי מבלי ללחוץ על חזה 

המטופל. 

 )CPR( יש לפעול תמיד על פי הוראות ההחייאה
המקומיות ו/או הבינלאומיות בעת השימוש ב- 

.LUCAS

תופעות לוואי שיכולות לקרות   2.4
 )ILCOR( מועצת הקשר הבינלאומית להחייאה

מונה את תופעות הלוואי הבאות של החייאת 
לב-ריאה:

"שברים בצלעות ופציעות אחרות הנם תוצאות 
נפוצות של החייאת לב-ריאה )CPR( אולם 
קבילות, בהתחשב באלטרנטיבה של מוות 

מדום לב2. 

לאחר ביצוע החייאה יש לקיים הערכה מחודשת 
של כל מטופל לגבי פציעות הקשורות להחייאה."

בנוסף לפציעות האמורות לעיל, חבורות וכאבי 
חזה הנם תופעות נפוצות במהלך השימוש 

 .LUCAS במערכת דחיסת חזה

חלקים עיקריים  2.5
החלקים העיקרים של מערכת דחיסת חזה 

LUCAS כוללים:

לוח אחורי, אשר ממקמים אותו מתחת למטופל   •
כתמיכה לדחיסות החזה החיצוניות. 

חלק עליון, המכיל את הסוללה הנטענת של   •
LUCAS המוגנת בפטנט ואת מנגנון הדחיסה 

עם כיפת היניקה לשימוש חד-פעמי. 

רצועת ייצוב, המסייעת בקבוע מיקום המכשיר   •
ביחס למטופל.

תיק נשיאה מרופד.  •

הוראות American Heart Association 2010 להחייאת לב/  .1
S639-946 :122 ;2010 ריאה וטיפול חירום לב-ריאה, זרימת דם

הכינוס העולמי 2005 להחייאת לב-ריאה ולמדע טיפול   .2
חירום במערכת הלב וכלי הדם עם המלצות טיפול 

 International Concensus on Cardiopulmonary 2005(
 Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care

.)Science with Treatment Recommendations 
 Resuscitation 2005;67:195
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1. לוח בקרה למשתמש
2. מכסה

3. רצועת מטופל*
4. טבעת שחרור
5. רגלית תמיכה

6. מנעולי צבת
7. לוח אחורי*
DC 8. כניסת
9. מוט דחיסה

10. כיפת יניקה*
11. ספק כוח

12. כבל ספק כוח
13. סוללה

14. רפידת לחץ
15. חלק עליון

16. פתחי אוורור
17. כבל חשמל לרכב

18. תיק נשיאה
19. מטען סוללה חיצוני

*LUCAS רצועת ייצוב
20. רצועת כרית

21. אבזם
22. רצועת רגלית תמיכה

.)IEC 60601-1 -חלק יישומי )בהתאם ל *

LUCAS™ רכיבי  2.6
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לוח בקרה למשתמש  2.7

הפעל/כבה:
LUCAS יידלק/ייכבה כאשר לוחצים על מקש 
זה במשך שנייה אחת. כאשר LUCAS נדלק 

המערכת מבצעת בדיקה עצמית אוטומטית של 
הפונקציות ועל מערכת ההגנה. בסיום הבדיקה 
העצמית נדלקת נורית LED הירוקה הנמצאת 
ליד מקש הכוונון. נוהל זה אורך כשלוש שניות.

כוונון: 
מצב זה משמש כאשר רוצים לכוונן את מיקומה 

של כיפת היניקה. כאשר לוחצים על מקש זה 
ניתן להזיז את כיפת היניקה כלפי מעלה או 
מטה. על מנת לכוונן את מצב ההתחלה של 

כיפת היניקה, לחץ עם שתי אצבעות על כיפת 
היניקה כלפי מטה, אל חזה המטופל.

השהייה: 
בלחיצה על מקש זה מנגנון הדחיסה ייעצר 

זמנית וינעל במצב התחל. השתמש במצב זה 
כאשר רוצים להשהות זמנית את LUCAS אולם 

עדיין רוצים לשמור את כיפת היניקה במצב 
התחל.

פעיל )רציף(: 
בלחיצה על מקש זה LUCAS תבצע דחיסות 
חזה רציפות. נורית LED הירוקה של האיתות 

תהבהב 8 פעמים בדקה כהתראה לאוורור 
במהלך ביצוע הדחיסות. 

פעיל )30:2(:
בלחיצה על מקש זה LUCAS תבצע 30 

דחיסות חזה ואז תחול שהייה של שלוש שניות. 
במהלך העצירה ניתן לבצע אוורור פעמיים. 

לאחר העצירה המחזור מתחיל מחדש. נורית 
LED מהבהבת בשילוב רצף של אותות קוליות 

יתריעו למפעיל לפני כל עצירת אוורור. 

השתק: 
לחיצה על מקש זה כאשר LUCAS פועל 
משתיקה את האזעקה למשך 60 שניות. 

בלחיצה על מקש זה כאשר LUCAS במצב 
כבוי מחוון הסוללה יראה את מצב טעינת 

הסוללה. 

מחוון הסוללה: 
שלוש הנוריות הירוקות מראות את מצב טעינת 

הסוללה:

• שלוש נוריות ירוקות: טעינה מלאה

• שתי נוריות ירוקות: 2/3 טעינה 

• נורית LED ירוקה אחת: 1/3 טעינה 

•  נורית LED כתומה אחת מהבהבת ואזעקה 
בזמן הפעלה: טעינה נמוכה, נותרו כעשר 

דקות של יכולת פעולה.

•  נורית LED אדומה אחת מהבהבת ואות 
אזעקה: הסוללה ריקה ויש לטעון אותה. 

הערה: כאשר נורית LED הראשונה מימין 
כתומה ולא ירוקה סימן שהסוללה הגיעה לסוף 

חיי השירות שלה. JOLIFE AB ממליצה 
להחליף סוללה זו בסוללה חדשה.

מחוון אזעקה: 
נורית LED אדומה מהבהבת אחת ורצף אותות 

אזעקה מצביעים על תקלה. 

יש לעיין בפיתרון בעיות 8;
8.1 עבור סימנים והתראות במהלך הפעלה רגילה.

8.3 עבור אזעקות תקלה.
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אמצעי בטיחות  3
על מנת להבטיח בטיחות מרבית, יש לעיין היטב 
בפרק זה לפני כל הפעלה, ביצוע עבודה או כוונון 

של המערכת.

צפצופי אזהרה  3.1
לכל אורכו של מדריך ההפעלה מופיעות מילות 

האיתות התראה או זהירות.

זהירות - מילת איתות המשמשת כדי להצביע   •
על מצב פוטנציאלי מסוכן אשר, אם לא נמנע, 
תוצאתו עלולה להיות פציעה קלה או בינונית.

התראה - מילת איתות המשמשת כדי להצביע   •
על מצב פוטנציאלי מסוכן אשר, אם לא נמנע, 
תוצאתו עלולה להיות מוות או פציעה חמורה.

אנשי צוות   3.2
JOLIFE AB ממליצה שהשימוש במערכת 

דחיסת חזה LUCAS ייעשה אך ורק על ידי 
אנשים בעלי מיומנויות רפואיות כגון: כונני חירום, 

צוותי אמבולנס, אחים/אחיות, רופאים או אנשי 
צוות רפואי אשר:

 )CPR( עברו קורס החייאה לב-ריאה  •
 בהתאם להוראות ההחייאה, למשל 
 American Heart Association,

 European Council of Resuscitation 
או מקביל,

.LUCAS קיבלו הדרכה לשימוש במערכת  •

התוויות-נגד  3.3
 LUCAS אל תשתמש במערכת דחיסת חזה

במקרים הבאים:

אם לא ניתן למקם את LUCAS על חזה   •
המטופל באופן בטיחותי או נכון. 

מטופל קטן מימדים מדי: אם LUCAS מתריעה   •
באמצעות שלושה איתותים מהירים בעת 

הנמכת כיפה היניקה ולא ניתן להיכנס למצב 
השהייה או למצב פעיל.

מטופל גדול מימדים מדי: אם לא ניתן לנעול את   •
החלק העליון של LUCAS ללוח האחורי מבלי 

ללחוץ על חזה המטופל. 

 )CPR( יש לפעול תמיד על פי הוראות ההחייאה
המקומיות ו/או הבינלאומיות בעת השימוש ב- 

.LUCAS

תופעות לוואי   3.4
 מועצת הקשר הבינלאומית להחייאה 

 ILCOR - International Liaison Committee(
on Resuscitation( מונה את תופעות הלוואי 

 :3)CPR( הבאות של החייאת לב-ריאה

"שברים בצלעות ופגיעות אחרות הנם תוצאות 
 )CPR( נפוצות של ביצוע החייאת לב-ריאה

אולם קבילות, בהתחשב באלטרנטיבה של מוות 
מדום לב. לאחר ביצוע החייאה יש לקיים הערכה 

מחודשת של כל מטופל לגבי פציעות הקשורות 
להחייאה."

בנוסף לפציעות האמורות לעיל, חבורות וכאבי 
חזה הנם תופעות נפוצות במהלך השימוש 

.LUCAS במערכת דחיסת חזה

הכינוס העולמי 2005 להחייאת לב-ריאה ולמדע טיפול חירום   .3
 במערכת הלב וכלי הדם עם המלצות טיפול 

 International Concensus on Cardiopulmonary 2005(
 Resuscitation and Emergency Cardiovascular

 Care Science with Treatment Recommendations(.
Resuscitation 2005;67:195
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סמלים על גבי המכשיר   3.5

סמלים על תווית סיווג

משמעותסמל

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

זהירות - יש להרחיק את האצבעות 
אין לשים את הידיים על כיפת היניקה 
או מתחתיה כאשר LUCAS פועל. יש 

להרחיק את האצבעות ממנעולי הצבתות 
כאשר מצמידים את החלק העליון או 

כאשר מרימים את המטופל.

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

זהירות - אל תרים באמצעות הרצועות 
אל תשתמש ברצועות כדי להרים. 

הרצועות נועדו אך ורק לקיבוע המטופל 
.LUCAS -ל

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

יש למקם את השפה התחתונה של כיפת 
היניקה ממש מעל קצה עצם החזה, כפי 
שמראה התרשים. יש למקם את כיפת 

היניקה במרכז החזה.

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

יש למשוך בטבעות השחרור כדי להפריד 
את החלק העליון מהלוח האחורי.

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

 

Symbols on 
type label

2
IP 43

.DC חיבור לחשמל

משמעותסמל
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3.5 Symbols on the device

Symbols on type label

Symbols on 
type label

Symbol Meaning

Caution – keep your fingers away 
Do not put your hands on or below the 
Suction Cup when LUCAS operates. 
Keep your fingers away from the claw 
locks when attaching the Upper Part 
or lifting the patient.

Caution - do not lift by the straps
Do not use the straps for lifting. The 
straps are only to fixate the patient to 
LUCAS.

Place the lower edge of the Suction 
Cup immediately above the end of the 
sternum, as indicated in the figure. 
The Suction Cup should be centered 
over the chest.

Pull the release rings to remove the
Upper Part from the Back Plate.

Do not reuse - Single use only.

DC input.

2

Symbol Meaning

Follow instructions for use
All operators must read the complete
Instructions for Use before operating 
the LUCAS Chest Compression 
System.

Year of manufacture and 
manufacturer.

Battery and/or electronics may not be 
disposed in the normal waste stream.

Degree of protection provided by 
enclosure per IEC 60 529.

DC voltage.

Defibrillation protected type BF patient 
connection.

Serial number

TYPE Variant

IP 43

 יש לעקוב אחר הוראות השימוש 
על כל המפעילים לקרוא את הוראות 
השימוש במלואן לפני הפעלתה של 

מערכת LUCAS לדחיסת חזה.
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Symbol Meaning

Follow instructions for use
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Instructions for Use before operating 
the LUCAS Chest Compression 
System.

Year of manufacture and 
manufacturer.

Battery and/or electronics may not be 
disposed in the normal waste stream.

Degree of protection provided by 
enclosure per IEC 60 529.

DC voltage.

Defibrillation protected type BF patient 
connection.

Serial number

TYPE Variant

IP 43

שנת ייצור ושם היצרן.
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אסור להשליך את הסוללה ו/או רכיבים 
אלקטרוניים למיכלי איסוף אשפה רגילה.

 IP 43 רמת ההגנה המסופקת על ידי העטיפה
.IEC 60 529 על פי
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IP 43

.DC מתח
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דפיברילטור מוגן סוג BF חיבור מטופל.
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מספר סדרתי.

TYPE.גרסה

סמלים על תווית סיווג
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אמצעי בטיחות כלליים   3.6
זהירות - השתמש באביזרים מאושרים בלבד 

 JOLIFE השתמש באביזרים שמאושרים על ידי
AB לשימוש עם LUCAS בלבד. LUCAS עלול 
לא לפעול באופן תקין אם משתמשים באביזרים 

בלתי מאושרים. השתמש אך ורק בסוללות 
 .LUCAS ובספק הכוח שתוכנן עבור LUCAS

על ידי שימוש בסוללות או בספק כוח אחרים עלול 
להיגרם ל- LUCAS נזק בלתי-הפיך. הדבר אף 

יגרום לביטול האחריות.

זהירות - נוזל
אין לטבול את LUCAS בנוזל. המכשיר עלול 

להינזק אם נוזל נכנס למכסה.

התראה - אש 
אל תשתמש ב- LUCAS בסביבה עשירה 

בחמצן, או בשילוב חומרים דליקים או חומרי 
הרדמה דליקים.

זהירות - מכשיר חשמלי
על מנת לבודד את LUCAS מרשת החשמל יש 

לנתק את התקע מהשקע.

זהירות - מכשור רפואי אחר
LUCAS עלול להשפיע על מכשור רפואי אחר 

 .)EMC( בכל הקשור לתאימות אלקטרומגנטית
יש לקחת בחשבון את המידע הטכני בפרק 9.9 

הצהרה סביבתית אלקטרומגנטית.

סוללה   3.7
התראה - סוללה חלשה 

כאשר נורית LED של הסוללה הכתומה 
מהבהבת, בצע אחת מהפעולות הבאות: 

• החלף את הסוללה בסוללה טעונה אחרת.

• חבר את LUCAS ל זרם חשמל חיצוני.

זהירות - שמור על סוללה מותקנת 
כדי ש- LUCAS תפעל, הסוללה צריכה להיות 

מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק 
הכוח החיצוני.

על מנת לצמצם את ההפסקות למינימום, מומלץ 
תמיד להחזיק סוללת LUCAS רזרבית בתיק 

הנשיאה.

תפעול   3.8
התראה - מיקום לא נכון 

אם לא ניתן למקם את LUCAS בצורה נכונה 
ובטיחותית על חזה המטופל יש להתחיל שוב 

בהחייאה )CPR( ידנית.

התראה - מיקום לא נכון על החזה
אם רפידת הלחץ אינה ממוקמת נכון ביחס לעצם 

החזה, קיימת סכנה מוגברת לפגיעה בכלוב 
הצלעות ובאברים הפנימיים. כמוכן, הדבר מסכן 

את זרימת הדם של המטופל.

התראה - מצב התחלה לא נכון
אם רפידת הלחץ לוחצת על החזה יותר או פחות 
מדי, קיים סיכון לזרימת הדם של המטופל. לחוץ 

על מקש כוונון ולהתאים מייד את גובה כיפת 
היניקה.

התראה - המיקום השתנה במהלך התפעול
במהלך התפעול או הדפיברילציה, לחץ מייד 

על כוונון ולהתאים את המיקום. השתמש תמיד 
ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת להבטיח 

את המיקום הנכון.

זהירות - אלקטרודות דפיברילציה
יש למקם את אלקטרודות וחוטי הדפיברילטור 

באופן שלא יימצאו מתחת לכיפה היניקה. אם יש 
כבר אלקטרודות על המטופל יש לוודא שהן אינן 
נמצאות מתחת לכיפת היניקה. אם ישנן כאלה, 

חובה להתקין אלקטרודות חדשות. 

זהירות - ג'ל על החזה
אם יש ג'ל על חזה המטופל )למשל, מבדיקת 

אולטרה סאונד(, מיקום כיפת היניקה עלול 
להשתנות במהלך הטיפול. יש להסיר את כל הג'ל 

לפני הנחת כיפת היניקה.

זהירות - התקנת רצועת הייצוב
 LUCAS יש לעכב את התקנת רצועת הייצוב של
אם הדבר מונע או מעקב טיפול רפואי כלשהו של 

המטופל. 

זהירות - טיפולים נלווים
השימוש בציוד רפואי אחר או בתרופות, בשילוב 

עם LUCAS, עלול להשפיע על הטיפול. יש לעיין 
תמיד בהוראות השימוש בקשר למכשור רפואי 

אחר ו/או תרופות על מנת לוודא שהם מתאימים 
 .)CPR( לשימוש יחד עם החייאה
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 )ECG( התראה - הפרעת אק"ג
דחיסות חזה מפריעות לבדיקת אק"ג. לחוץ על 
השהייה לפני התחלת בדיקת אק"ג. קצר את 

ההפסקה ככל שניתן. לחץ על פעיל )רציף( או על 
פעיל )30:2( על מנת להתחיל שוב בדחיסות.

התראה - התחשמלות 
עם חוט ספק הכוח החיצוני )אביזר אופציונאלי( 

פגום, יש להחליף אותו מייד על מנת למנוע סכנה 
של התחשמלות או שריפה.

התראה - פציעת המטופל 
אין להשאיר את המטופל או את המכשיר ללא 

השגחה כאשר LUCAS פועל. 

זהירות - להרחיק אצבעות
יש להרחיק את האצבעות ממנעולי הצבתות 
כאשר מצמידים את החלק העליון או כאשר 

מרימים את המטופל.

זהירות - כניסת IV )תוך ורידית( 
וודא שכניסת IV אינה חסומה. 

זהירות - אין לחסום את פתחי האוורור
אל לגרום לחסימת פתחי האוורור מתחת למכסה 

משום שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר של 
המכשיר.

זהירות - אזעקות המכשיר
אם במהלך התפעול מתרחשת תקלה כלשהי 

נורית LED האדומה של ההזעקה תידלק 
ותישמע אזעקה של עדיפות עליונה. לפתרון 

בעיות יש לעיין בפרק 8.3.

התראה - תקלה 
אם יש הפסקות, או שהדחיסות אינן מספיקות, 

או אם במהלך התפעול מתרחש משהו יוצא 
דופן: לחץ על הפעל/כבה למשך שנייה אחת כדי 
לעצור את LUCAS ולהסיר את המכשיר. התחל 

בדחיסות ידניות.

זהירות - אל תרים בבאמצעות הרצועות 
אל תשתמש כדי להרים. הרצועות נועדו אך ורק 

.LUCAS -לקיבוע המטופל ל

זהירות - כוויות בעור 
הטמפרטורות של המכסה ושל הסוללה יכולות 
להגיע למעל 118 מעלות פרנהייט / 48 מעלות 
צלזיוס. במקרה כזה יש למנוע מגע ממושך עם 
העור על מנת למנוע כוויות בעור. הזז את ידיי 

המטופל מהרצועות. 

שירות   3.9
אנו ממליצים לבצע פעם בשנה טיפול תחזוקה ל- 
LUCAS, על מנת לוודא שהוא פועל באופן תקין. 

כאשר שולחים את LUCAS לשירות תחזוקה 
שנתי יש להשתמש באריזה המקורית. למטרה 
זו יש לשמור את האריזה המקומית ואת חומרי 

הריפוד.

התראה - לא לפתוח 
לעולם אין לפתוח את מארז/מעטפת של 

LUCAS. אין להחליף או לשנות חלקים חיצוניים 
.LUCAS או פנימיים כלשהם של

אלא אם נצוין אחרת, כל עבודות השירות והתיקון 
חייבות להתבצע על ידי אנשי שירות שאושרו 

.JOLIFE AB על ידי

אם התנאים הנ"ל אינם מקוימים, הדבר עלול 
להוביל לפציעתו או למותו של המטופל/מפעיל, 

ואף יבטל את כתב האחריות.

 JOLIFE AB יש ליצור קשר עם המפיץ או עם
 LUCAS למידע מעודכן באשר לאן לשלוח את

לשירות תחזוקה.
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הכנות לשימוש ראשון  4

הפריטים שנמסרו   4.1
מערכת דחיסת חזה LUCAS™2 מסופקת 

באריזה אחת הכוללת: 

מכשיר LUCAS אחד )חלק עליון ולוח אחורי(  •

LUCAS 3 כיפות יניקה  •

LUCAS 1 תיק נשיאה  •

1 הוראות שימוש בגרסת השפה הרלבנטית  •

 LUCAS 1 סוללה נטענת  •

 LUCAS 1 רצועת ייצוב  •

 LUCAS רצועות למטופל  •

אביזרים )אופציונאליים(: 

 LUCAS כיפות יניקה  •

 LUCAS מטען סוללה חיצוני  •

סוללות LUCAS רזרביות   •

ספק כוח LUCAS עם כבל חשמל   •

כבל LUCAS 12-28V DC לרכב   •

:A לאביזרים נוספים נא לעיין בנספח 
LUCAS™2 - חלקים ואביזרים. 

הסוללה   4.2
סוללת הליתיום-פולימר )LiPo( המוגנת בפטנט 
היא מקור החשמל הבלעדי עבור LUCAS. ניתן 
להוציא את הסוללה מ- LUCAS ולטעון אותה. 
הסוללה ננעלת מכאנית בתוך LUCAS ובמטען 
על מנת לוודא התקנה נכונה. בחלקה העליון של 

הסוללה יש מגעים עבור חשמל ותקשורת עם 
 .LUCAS מטען הסוללה ועם

טעינת הסוללה   4.2.1

ניתן לטעון את הסוללה בשתי דרכים: 

במטען החיצוני של LUCAS )אופציונאלי(   •

שים את הסוללה בחריץ של המטען,  -
חבר את כבל החשמל של המטען   -

לשקע החשמל בקיר. 

:LUCAS -כאשר הסוללה מותקנת ב  •

שים את הסוללה בחריץ הנמצא   -
 ,LUCAS במכסה של

 DC חבר את ספק הכוח לכניסת  -
,LUCAS שבצידו של

חבר את ספק הכוח לשקע החשמל   -
בקיר.

שלוש נוריות ירוקות מסמנות סוללה טעונה 
במלואה. 

זהירות - שמור על סוללה מותקנת 
כדי ש- LUCAS תפעל, הסוללה צריכה להיות 

מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק 
הכוח החיצוני.

זהירות - השתמש באביזרים מאושרים בלבד
השתמש באביזרים שמאושרים על ידי 

JOLIFE AB עם LUCAS בלבד. אם משתמשים 
באביזרים שאינם מאושרים, LUCAS לא תפעל 

 LUCAS כהלכה. השתמש אך ורק בסוללות
ובספק הכוח LUCAS, המתוכננים במיוחד עבור 

LUCAS. אם תשתמש בסוללות או בספק כוח 
אחרים, אתה עלול ל- LUCAS לנזק בלתי הפיך. 

הדבר אף גורם לביטול האחריות.



 

TM

 

TM
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 LUCAS™ הכנת רצועת הייצוב של  4.3
לפני השימוש הראשון ב- LUCAS יש להצמיד 

את רצועות רגלית התמיכה - שהן חלק מרצועת 
.LUCAS הייצוב - לרגליות התמיכה של

1.  קפל רצועה אחת סביב כל אחת מרגליות 
.LUCAS התמיכה של

2.  הדק את האבזמים בצידה הפנימי של רגלית 
התמיכה.

הכנת תיק הנשיאה   4.4

1.  הכנס סוללת LUCAS טעונה במלואה לחריץ 
.LUCAS הסוללה במכסה של

ודא שכיפת יניקה אחת מותקנת כהלכה.  .2
3.  הכנס את החלק העליון לתוך תיק הנשיאה 

כאשר המכסה כלפי הקצה הפתוח.
4.  הכנס את ספק הכוח החיצוני )אופציונאלי( 

באחד התאים בין רגילות התמיכה של 
.LUCAS

5.  הכנס סוללת LUCAS נוספת )אופציונאלית( 
בתא השני.

6.  שים את רצועת הכרית של רצועת הייצוב בין 
רגליות התמיכה.

7.  ניתן להכניס כיפות יניקה רזרביות בתאים 
הצדדיים, קרוב למכסה.

8.  שים את הלוח האחורי על גבי התיק.
9.  סגור את המנעול הפנימי הירוק.

10.  הכנס את הוראות השימוש )IFU( לכיס 
השקוף שבתיק.
סגור את התיק.  .11
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LUCAS™ -השימוש ב  5

הגעה למטופל   5.1
עם ווידוא קיומו של דום לב, התחל מייד בפעולות 

החייאה לב-ריאה )CPR(. המשך עם מינימום 
הפסקות.

הוצא את ™LUCAS מהתיק   5.2
1.  מקם את התיק באופן שחלקו העליון יהיה הכי 

קרוב אליך.
2.  שים את ידך השמאלית על הרצועה השחורה 

בצד השמאלי ומשוך בידית האדומה כדי 
לפרוס את התיק. 

3.  לחץ על מקש הפעל/כבה שבלוח הבקרה 
למשך שנייה אחת על מנת להפעיל את 

מערכת LUCAS בעודו בתיק, והתחל את 
הבדיקה העצמית. נורית LED הירוקה 

 LUCAS הצמודה למקש כוונון נדלקת כאשר
מוכנה לשימוש.

 LUCAS ,הערה: לאחר חמש דקות במצב כוונון
תכבה באופן אוטומטי.

 זהירות - אזעקות המכשיר
אם במהלך התפעול מתרחשת תקלה כלשהי 

נורית LED של האזעקה האדומה תידלק 
ותישמע אזעקה של עדיפות עליונה. לפתרון 

בעיות יש לעיין בפרק 8.3.
 זהירות - זהירות - שמור על סוללה מותקנת 
כדי ש- LUCAS יפעל, הסוללה צריכה להיות 

מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק 
הכוח החיצוני.

LU
CAS 2TM

30
:2

3

LU
CAS 2TM

30
:2

3

LU
CAS 2TM

30
:2

3
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יישום על המטופל   5.3
1.  הוצא את הלוח האחורי של LUCAS מתיק 

הנשיאה.

.)CPR( 2.  הפסק החייאה ידנית
3.  וודא שאתה תומך בראשו של המטופל.

4.  שים את הלוח האחורי של LUCAS בזהירות 
מתחת למטופל, ממש מתחת לבתי השחי. 

השתמש באחד משני הליכים אלה:
החזק בכתפו של המטופל והרם א. 

מעט את פלג גופו העליון,
גלגל את המטופל מצד לצד. ב. 

הערה: מיקום נכון של הלוח האחורי מקל 
על מיקומה הנכון של כיפת היניקה ומזרז 

אותו. 

 .)CPR( 5.  התחל שוב בהחייאה ידנית
6.  החזק בידיות שעל רגליות התמיכה על 

 LUCAS מנת להוציא את החלק העליון של
מהתיק. משוך את טבעות השחרור משיכה 

אחת על מנת לוודא שמנעולי הצבתות 
פתוחים.

7.  הרפה מטבעות השחרור.
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8.  הצמד ללוח האחורי את רגלית התמיכה 
הקרובה ביותר אליך.

.)CPR( 9.  הפסק החייאה ידנית
10.  הצמד ללוח האחורי את רגלית התמיכה 

השנייה, באופן ששתי רגליות התמיכה ננעלות 
ללוח האחורי. המתן לנקישה. 

11.  משוך כלפי מעלה פעם אחת על מנת לוודא 
שהחלקים מחוברים כהלכה. 

הערה: עם החלק העליון של LUCAS לא 
מתחבר ללוח האחורי, וודא שמנעולי הצבתות 

פתוחים וששחררת את טבעות השחרור.

התראה - מטופל גדול מדי 
 LUCAS אם המטופל גדול מדי החלק העליון של

לא יכול להינעל ללוח האחורי מבלי לדחוס את 
חזה המטופל. המשך בדחיסות ידניות.

כוונון ותפעול   5.4
נקודת הדחיסה צריכה להיות באותה נקודה כמו 

בהחייאה ידנית, ובהתאם להנחיות. 

כאשר רפידת הלחץ בכיפת היניקה ממוקמת 
כהלכה, הקצה התחתון של כיפת היניקה נמצא 

ממש מעל קצה עצם החזה.

התראה - מיקום לא נכון על החזה
אם רפידת הלחץ אינה ממוקמת נכון ביחס לעצם 

החזה, קיימת סכנה מוגברת לפגיעה בכלוב 
הצלעות ובאברים הפנימיים. כמוכן, הדבר מסכן 

את זרימת הדם של המטופל.

Suction Cup 
outer edge

Pressure 
pad

Suction Cup 
outer edge

Pressure 
pad

Suction Cup 
outer edge

Pressure 
pad

Suction Cup 
outer edge

Pressure 
pad

Suction Cup 
outer edge

Pressure 
pad

־הקצה החיצו
ני של כיפת 

היניקה 

רפידת לחץ
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1.  השתמש באצבע על מנת לוודא שהקצה 
התחתון של כיפת היניקה נמצא ממש מעל 

קצה עצם החזה. 

אם יש צורך בכך הזז את המכשיר על ידי משיכת 
רגליות התמיכה על מנת להתאים את המיקום.

2.  כוון את גובה כיפת היניקה למצב התחלה. 
וודא ש-LUCAS נמצא במצב כוונון.א. 
בשתי אצבעות דחוף את כיפת היניקה ב. 

כלפי מטה עד שרפידת הלחץ נוגעת 
בחזה המטופל מבלי לדחוס את החזה. 

לחץ על השהייה על מנת לנעול את ג. 
מצב התחלה - לאחר מכן הסר את 

האצבעות מכיפת היניקה. 

וודא מיקום נכון. אם לא, לחץ על כוונון, ד. 
משוך מעלה את כיפת היניקה כדי לכוון 
מחדש את המיקום המרכזי ו/או הגובה 

עבור מצב התחלה חדש. לחץ על 
השהייה. 

 לחץ על פעיל )רציף( או עלה. 
פעיל )30:2( על מנת להתחיל את 

הדחיסות. 
הערה: אם רפידת הלחץ נדחפת כלפי החזה 

 LUCAS ,יתר על המידה, או אם היא רפויה מדי
יתאים את רפידת הלחץ למצב התחלה נכון 

)בתחום של 30 מ"מ / 1.2 אינץ'(.

התראה - מיקום לא נכון 
אם לא ניתן למקם את LUCAS בצורה נכונה 
ובטיחותית על חזה המטופל יש להתחיל שוב 

בהחייאה )CPR( ידנית.

התראה - מטופל קטן מדי
אם LUCAS מתריע עם 3 איתותים מהירים 
בזמם הורדת כיפת היניקה, ולא ניתן להיכנס 
למצב השהייה או פעיל. התחל שוב בדחיסות 

ידניות.
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התראה - מצב התחלה לא נכון
אם רפידת הלחץ לוחצת על החזה יותר או פחות 
מדי, קיים סיכון לזרימת הדם של המטופל. לחץ 

על מקש כוונון ולהתאים מייד את גובה כיפת 
היניקה.

זהירות - ג'ל על החזה
אם יש ג'ל על חזה המטופל )למשל, מבדיקת 

אולטרה סאונד(, מיקום כיפת היניקה עלול 
להשתנות במהלך התפעול. יש להסיר את כל 

הג'ל לפני הנחת כיפת היניקה.

זהירות - הרחק את אצבעותיך 
אל תשים ידיך או חלקי גוף אחרים על או מתחת 

לכיפת היניקה כאשר LUCAS פועל. אין לגעת 
במנעולי הצבתות, בייחוד כאשר מרימים את 

המטופל.

התראה - פציעת המטופל 
אין להשאיר את המטופל או את המכשיר ללא 

השגחה כאשר LUCAS פועל.

התראה - המיקום השתנה במהלך התפעול 
במהלך התפעול או הדפיברילציה, לחץ מייד 

על כוונון ולהתאם את המיקום. השתמש תמיד 
ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת להבטיח 

מיקום הנכון.

התראה - תקלה 
אם יש הפסקות, או שהדחיסות אינן מספיקות, 

או אם במהלך התפעול מתרחש משהו יוצא 
דופן: לחץ על הפעל/כבה למשך שנייה אחת כדי 
לעצור את LUCAS ולהסיר את המכשיר. התחל 

בדחיסות חזה ידניות.

התראה - סוללה חלשה 
כאשר נורית LED של הסוללה הכתומה 
מהבהבת, בצע אחת מהפעולות הבאות: 

החלף את הסוללה בסוללה טעונה אחרת.  •

חבר את LUCAS לזרם חשמל חיצוני.  •

זהירות - אין לחסום את פתחי האוורור 
אל תגרום לחסימת פתחי האוורור שמתחת 

למכסה משום שהדבר עלול לגרום להתחממות 
יתר של המכשיר.

.LUCAS™ התקן את רצועת הייצוב  5.5
רצועת הייצוב LUCAS עוזרת להבטיח את 

המיקום הנכון במהלך התפעול. התן אותה בזמן 
ש-LUCAS פועל על מנת לשמור על מינימום 

הפסקות.

זהירות - התקנת רצועת הייצוב 
יש לעכב את ההתקנה של רצועת הייצוב 

LUCAS אם הדבר מונע או מעכב טיפול רפואי 
כלשהו במטופל. 

1.  הסר את רצועת הכרית - שהיא חלק מרצועת 
הייצוב - מתיק הנשיאה )רצועת רגליות 

התמיכה של רצועות הייצוב כבר צריכה להיות 
מחוברות לרגליות התמיכה(. 

2.  פרוס במלואה את רצועת הכרית באבזמים. 
3.  הרם את ראש המטופל בזהירות ושים את 

הכרית מאחורי העורף שלו. מקם את הכרית 
קרוב ככל האפשר לכתפי המטופל.

4.  חבר את האבזמים של רצועות רגלית 
התמיכה עם האבזמים של רצועת הכרית. 

וודא שהרצועות אינן מעוותות/מסובבות.
 LUCAS 5.  תייצב את רגליות התמיכה של

ותהדק היטב את רצועת הכרית.
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6.  וודא שמיקום כיפת היניקה על חזה המטופל 
הוא נכון.

אם לא, התאם את המיקום:
לחץ על כוונון. א. 
התר את רצועות הכרית מרצועות ב. 

רגלית התמיכה.
התאם את מיקום כיפת היניקה ג. 

)כפי שמתואר בפרק 5.4.2(.
כאשר כיפת היניקה במקום הנכון, ד. 

לחץ על פעיל )רציף( או על 
פעיל )30:2( על מנת להתחיל שוב 

בדחיסות. 
 חבר שוב את רצועת הכרית.ה. 

חזור על שלבים 2 עד 5 לעיל. 

הזז את המטופל   5.6

הבטח את זרועות המטופל   5.6.1

כאשר אתה מזיז את המטופל, אתה יכול לקבע 
את זרועות המטופל עם רצועות המטופל שעל 

LUCAS. הדבר מקל על הזזת המטופל. 

זהירות - אל תרים באמצעות הרצועות 
אל תשתמש ברצועות כדי להרים. הרצועות נועדו 

.LUCAS אך ורק לקיבוע המטופל אל

זהירות - כניסת IV )תוך ורידית( 
וודא שכניסת IV אינה חסומה.

זהירות - כוויות בעור 
הטמפרטורות של המכסה ושל הסוללה יכולות 
להגיע למעל 118 מעלות פרנהייט / 48 מעלות 
צלזיוס. במקרה כזה מנע מגע ממושך עם העור 

על מנת למנוע כוויות בעור. הזז את ידיי המטופל 
מרצועות המטופל. 

התכונן להרמת המטופל   5.6.2

1.  קבל החלטה לגבי הציוד שעליך להזיז ואיפה 
למקם את אמצעי ההובלה של המטופל. 

2.  אלה שלצידי המטופל:
הנח יד אחת מתחת לרגלית א. 

התמיכה )מתחת למנעול(

עם היד השנייה החזק בחגורה או ב. 
מכנסיו של המטופל, או שים את ידך 

מתחת לירך שלו
3.  וודא שראשו של המטופל מיוצב.

הרם את המטופל   5.6.3

1.  לחץ על השהייה v על מנת להפסיק זמנית 
את הדחיסות. 

2.  הרם והעבר את המטופל לאלונקה או לאמצעי 
הובלה אחר )קרש גב, מזרון ואקום, וכדומה(
3.  וודא שכיפת היניקה ממוקמת כהלכה על גבי 

חזה המטופל.
 4.  לחץ על פעיל )רציף( או על

פעיל )30:2( על מנת להתחיל שוב בדחיסות.
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הזז את המטופל  5.6.4

LUCAS יכול להיות פעיל כאשר מזיזים את 
המטופל אם:

הן LUCAS והן המטופל ממוקמים בבטחה על   •
אמצעי ההובלה

LUCAS נשאר במיקום ובזווית הנכונים על גבי   •
חזה המטופל

אם הדבר דרוש, התאם את מיקומה של כיפת 
היניקה. 

התראה - המיקום השתנה במהלך התפעול 
אם מיקום כיפת היניקה משתנה במהלך התפעול 

או הדפיברילציה, לחץ מייד על כוונון והתאם 
את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של 

LUCAS על מנת להבטיח את המיקום הנכון. 

החלפת ספק הכוח במהלך התפעול   5.7
כאשר הסוללה חלשה LUCAS מתריע באמצעות 

נורית LED כתומה מהבהבת ואות אזעקה. 

החלפת הסוללה  5.7.1

בזמן החלפת הסוללה שמור על מינימום 
הפסקות.

הערה: על מנת לצמצם את ההפסקות למינימום, 
מומלץ תמיד להחזיק סוללת LUCAS רזרבית 

בתיק הנשיאה.

1.  לחץ על השהייה על מנת להפסיק זמנית את 
הדחיסות.

2.  על מנת להוציא את הסוללה משוך החוצה ואז 
למעלה.

3.  התקן סוללת LUCAS טעונה במלואה. הכנס 
אותה מלמעלה. 

4.  המתן עד שנורית LED הירוקה של מצב 
השהייה נדלקת.

5.   לחץ על פעיל )רציף( או על פעיל )30:2( 
על מנת להתחיל שוב בדחיסות. תכונת 

 )Smart Restart( ההפעלה מחדש החכמה
של LUCAS תזכור את ההגדרות ואת מצב 

ההתחלה למשך 60 שניות.
 הערה: אם החלפת הסוללה נמשכת יותר מ- 

60 שניות, LUCAS מבצעת בדיקה עצמית ועליך 
להתאים שוב את מצב ההתחלה.
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חיבור לספק כוח חיצוני   5.7.2

אפשר לחבר את ספק הכוח או את כבל החשמל 
.LUCAS למכונית בכל מצבי הפעולה של

זהירות - שמור על סוללה מותקנת
כדי ש- LUCAS תפעל, הסוללה צריכה להיות 

מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק 
הכוח החיצוני. 

על מנת להשתמש בכבל ספק הכוח:

.LUCAS -חבר את כבל ספק הכוח ל  •

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר.   •
)100-240V, 50/60Hz(

על מנת להשתמש הכבל טעינה לרכב: 

LUCAS -חבר את כבל החשמל למכונית ל  •

חבר את כבל החשמל לשקע במכונית   • 
)12-28VDC(

טיפולים נלווים   5.8
זהירות - טיפולים נלווים 

השימוש בציוד רפואי אחר או תרופות בשילוב 
עם LUCAS עלול להשפיע על הטיפול. יש 

לעיין תמיד בהוראות השימוש של ציוד אחר ו/או 
תרופות על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש 

.)CPR( בשילוב עם החייאה

דפיברילציה   5.8.1

ניתן לבצע דפיברילציה בזמן ש- LUCAS פועל.

1.  ניתן למקם את אלקטרודות הדפיברילציה 
לפני או אחרי ש- LUCAS במקום.

2.  בצע את הדפיברילציה בהתאם להוראות 
יצרן הדפיברילטור.

זהירות - אלקטרודות דפיברילציה 
מקם את אלקטרודות הדפיברילטור באופן 

שלא יימצאו מתחת לכיפה היניקה. אם יש כבר 
אלקטרודות על המטופל יש לוודא שהן אינן 

נמצאות מתחת לכיפת היניקה. אם ישנן כאלה, 
חובה להתקין אלקטרודות חדשות.

3.  לאחר דפיברילציה וודא שכיפת היניקה 
ממוקמת כהלכה. התאם את המיקום לפי 

הצורך.

התראה - המיקום השתנה במהלך התפעול
אם מיקום כיפת היניקה משתנה במהלך התפעול 

או הדפיברילציה, לחץ מייד על כוונון והתאם 
את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של 

LUCAS על מנת להבטיח את המיקום הנכון.

 )ECG( התראה - הפרעת אק"ג
דחיסות חזה מפריעות לבדיקת אק"ג. לחץ על 
השהייה לפני התחלת בדיקת אק"ג. קצר את 

ההפסקה ככל שניתן. לחץ על פעיל )רציף( או על 
פעיל )30:2( על מנת להתחיל שוב בדחיסות.
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אוורור   5.8.2

עקוב תמיד אחר ההנחיות המקומיות ו/או 
הבינלאומיות עבור אוורור. 

LUCAS יכול לפעול בשני מצבים שונים: 

פעיל )רציף(   •
כאשר לוחצים על מקש זה LUCAS מבצעת   

דחיסות רצופות. נורית LED הירוקה של 
האיתות תהבהב 8 פעמים בדקה כסימן לאוורור 

בזמן הדחיסות.

פעיל )30:2(   •
כאשר לוחצים על מקש זה LUCAS מבצעת   

30 דחיסות חזה ואז עוצרת זמנית ל- 3 שניות. 
במהלך העצירה המפעיל ניתן לבצע אוורור 

פעמיים. לאחר העצירה המחזור מתחיל מחדש. 
נורית LED מהבהבת בשילוב עם רצף אות 

קולי יתריעו לפני כל עצירת אוורור.

שימוש בחדר הצנתור  5.8.3

ניתן להשתמש ב- LUCAS בחדר הצנתור. 
מלבד מנגנון הדחיסה, המערכת ברובה שקופה 

לגלי רדיו )radiotranslucent( ומאפשר את רוב 
 .)X-ray projections( צילומי הרנטגן

הסרת ™LUCAS מהמטופל  5.9
1.  לחץ על הפעל/כבה למשך שנייה אחת כדי 

לכבות את המכשיר.
2.  עם רצועת ייצוב LUCAS מחוברת למכשיר, 

הסר את רצועת הכרית - שהיא חלק מרצועת 
הייצוב - מרצועות רגלית התמיכה. 

3.  משוך את טבעות השחרור כדי להפריד את 
החלק העליון מהלוח האחורי.

4.  אם מצב המטופל מאפשר, הסר את הלוח 
האחורי. 

פעולות לאחר השימוש והכנה   6
לשימוש הבא

לאחר כל שימוש במערכת LUCAS לדחיסת חזה 
בצע את הפעולות הבאות:

1.  הסר את כיפת היניקה. )עיין בפרק 6.2(.
2.  אם יש צורך בכך, הסר ונקה בנפרד את 

 רצועות המטופל ואת רצועת הייצוב. 
)עיין בפרקים 6.1 ו- 6.3(.

 3.  נקה את המכשיר ותן לו להתייבש 
)עיין בפרק 6.1(.
הכנה לשימוש הבא: 

4.  החלף את הסוללה המשומשת בסוללה טעונה 
במלואה.

5.  התקן כיפת יניקה חדשה.
6.  במידה והוסרו, חבר בחזרה את רצועות 

המטופל.
7.  במידה והוסרו, חבר בחזרה את רצועות 

רגלית התמיכה של רצועת הייצוב של 
 LUCAS

8.  הכנס את המכשיר לתיק הנשיאה: 
•  הכנס את החלק העליון לתיק 

הנשיאה כאשר המכסה כלפי הקצה 
הפתוח. 

•  הכנס את ספק הכוח החיצוני 
)אופציונאלי( באחד התאים בין 
.LUCAS רגליות התמיכה של
•  הכנס סוללת LUCAS נוספת 

)אופציונאלית( בתא השני. 
•  שים את רצועת הכרית של רצועת 

הייצוב בין רגליות התמיכה.
•  ניתן להכניס כיפות יניקה רזרביות 

בתאים הצדדיים, קרוב למכסה.
•  שים את הלוח האחורי על גבי התיק.

•  סגור את המנעול הפנימי הירוק.
 )IFU( הכנס את הוראות השימוש  •

לכיס השקוף שבתיק.
9. לסגור את התיק. 

בצע בדיקות שבועיות שגרתיות ולאחר כל שימוש. 
עיין בפרק התחזוקה. 
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נהלי ניקיון  6.1
נקה את כל המשטחים והרצועות במטלית רכה 
ומים פושרים עם חומר ניקוי או חיטוי עדין, כגון

•  תמיסת 70% אלכוהול איזופרופיל

 •  תמיסת 45% אלכוהול איזופרופיל בתוספת 
סבון נוזלי 

•  תרכובת אמוניום רבעונית 
)Quaternary ammonium(

•  10% חומר מלבין

פעל לפי הוראות השימוש של היצרן של חומר 
החיטוי.

זהירות - נוזל
אין לטבול את LUCAS בנוזל. המכשיר עלול 

להינזק אם נוזל נכנס למכסה.

וודא ש- LUCAS יבש לפני שמכניסים אותו לתיק 
הנשיא. 

הסר והתקן את כיפת היניקה.  6.2
•  משוך את כיפת היניקה מצינור ההרכבה 

השחור.

•  השלך את כיפות היניקה כפסולת רפואית.

כופף כיפת יניקה חדשה אל תוך צינור ההרכבה   •
השחור.

•  וודא שכיפת היניקה מוצמדת היטב לצינור 
ההרכבה. 

הסרה והרכבה של רצועות המטופל   6.3
הסרה:

1.  פתח את רצועות המטופל ומשוך אותם 
 מטבעות המתכת של רגליות התמיכה 

.LUCAS של
נקה על פי 6.1.

הרכבה: 
1.  השחל את רצועות המטופל דרך הטפס 

.LUCAS המתכתי ברגליות התמיכה של
2.  כפל את רצועות המטופל כשהסמל גלוי.

3.  הדק היטב את חלקי הרצועות. 
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הסרה והרכבה של רצועת הייצוב   6.4
LUCAS™

הסר את רצועות רגלית התמיכה - שהן חלק 
מרצועת הייצוב - על ידי פתיחת האבזמים.

נקה את רצועת הייצוב לפי 6.1.

הרכב לפי 4.3.

הסרה וטעינה של הסוללה   6.5
1.  החלף את הסוללה בסוללה טעונה במלואה. 

2.  הטען את הסוללה הריקה לשימוש עתידי.

ניתן להטעין את הסוללה של LUCAS בשתי 
דרכים:

•  במטען החיצוני של LUCAS )אופציונאלי( 

-  שים את הסוללה בחריץ של המטען,
-   חבר את כבל החשמל של המטען 

לשקע החשמל בקיר.
 :LUCAS -כאשר הסוללה מותקנת ב  •

-   שים את הסוללה בחריץ הנמצא 
,LUCAS במכסה של

-   חבר את כבל הספק/חשמל מכונית 
,LUCAS בדופן של DC ליציאת

-  חבר את ספק הכוח לשקע החשמל 
בקיר. 

הנוריות הירוקות מציינות סוללה טעונה במלואה.

זהירות - שמור על סוללה מותקנת 
כדי ש- LUCAS תפעל, הסוללה צריכה להיות 

מותקנת תמיד, גם כשהמערכת מחוברת לספק 
הכוח החיצוני. 

זהירות - השתמש באביזרים מאושרים בלבד
השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על ידי 
JOLIFE AB עבור LUCAS. אם תשתמש 

באביזרים שאינם מאושרים LUCAS לא תפעל 
כהלכה. השתמש אך ורק בסוללות ובספק כוח 
 .LUCAS שתוכננו במיוחד עבור LUCAS של

אם תשתמש בסוללות או בספק כוח אחרים, 
אתה עלול ל- LUCAS לנזק בלתי הפיך. הדבר 

אף גורם לביטול האחריות. 

תחזוקה  7

בדיקות שגרתיות  7.1
מדי שבוע, ולאחר כל שימוש במערכת לדחיסת 

חזה LUCAS, בצע את הפעולות הבאות: 

1.  וודא שהמכשיר נקי.
2.  וודא ש מותקנת כיפת יניקה חדשה.

3.  וודא שרצועות המטופל מחוברות.
4.  וודא ששתי הרצועות של רגלית התמיכה 

של רצועת הייצוב מחוברות מסביב לרגליות 
התמיכה. 

5.  משוך את טבעות השחרור כלפי מעלה כדי 
לוודא שמנעולי הצבתות פתוחים. 

6.  וודא שהסוללה טעונה במלואה. כאשר 
LUCAS במצב כבה, לחץ על השתק. 

מחוון הסוללה נדלק ומראה את מצב טעינת 
הסוללה. )ראה פרק 8.1(.

 LUCAS -7.  לחץ על הפעל/כבה על מנת ש
תבצע בדיקה עצמית.וודא שנורית LED של 

כוונון דולקת ללא 
8.  לחץ שוב על הפעל/כבה כדי לכבות את 

.LUCAS
9.  וודא שהכבל של ספק הכוח החיצוני )אביזר 

אופציונאלי( אינו פגום. 
התראה - התחשמלות 

עם כבל ספק הכוח החיצוני )אביזר אופציונאלי( 
פגום, יש להחליף אותו מייד על מנת למנוע סכנה 

של התחשמלות או שריפה. 
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פתרון בעיות  8

סימנים והתראות במהלך פעולה רגילה  8.1
עיין בטבלה להלן על מנת למצוא את הסיבה לאזעקות קוליות ו/או של נוריות במהלך פעולה רגילה.

אינדיקציה ויזואלי על ידי מצב
LED ־פעולת המשאותות קולייםנורית

תמש
LUCAS במצב הפעל ונותרה קיבולת 

סוללה של יותר מ- 90%.

 

(5s) (5s) ...

סוללה טעונה במלואה:
כל שלושת הנוריות 

הירוקות של הסוללה 
דולקות בקביעות.

שום פעולהשום פעולה

LUCAS במצב הפעל ונותרה 
קיבולת סוללה של יותר מ- 60% אך 

פחות מ- 90%.

 

(5s) (5s) ...

סוללה 2/3 טעונה:
שתי הנוריות הירוקות 
הימניות של הסוללה 

דולקות בקביעות.

שום פעולהשום פעולה

LUCAS במצב הפעל ונותרה 
קיבולת סוללה של יותר מ- 30% אך 

פחות מ- 60%.

 

(5s) (5s) ...

סוללה 1/3 טעונה:
נורית LED הירוקה 

הימנית ביותר של הסוללה 
דולקת בקביעות.

שום פעולהשום פעולה

במצב הפעל ונותרה קיבולת סוללה 
של פחות מ- 30% )10 דקות פעולה 

בקירוב(.

 

(5s) (5s) ...
סוללה חלשה:

נורית LED הכתומה 
הימנית ביותר של הסוללה 

דולקת לסירוגין.

אזעקה בעדיפות בינונית
 )5 שניות( 

 
(5s) (5s) ...

 )5 שניות(...

 
(5s) (5s) ...

החלף סוללה או 
חבר לספק הכוח 

החיצוני.

ספק כוח חיצוני LUCAS מחובר וטוען 
את הסוללות.

 

(5s) (5s) ...

סוללה בטעינה:
שלושת הנוריות הירוקות 

של הסוללה דולקות 
לסירוגין.

שום פעולהשום פעולה

ספק כוח חיצוני LUCAS מחובר 
והסוללה טעונה במלואה.

 

(5s) (5s) ...

סוללה טעונה במלואה:
כל שלושת הנוריות 

הירוקות של הסוללה 
דולקות בקביעות.

שום פעולהשום פעולה

נעשה שימוש בסוללה יותר מ- 200 
פעם, אם מחזורי דחיסות של יותר 
מעשר דקות כ/א, או היא בת יותר 

משלוש שנים.

 

(5s) (5s) ...

סוף חיי הסוללה:
נורית LED של הסוללה 

הימנית ביותר דולקת 
בכתום במקום בירוק בכל 

השלך את הסוללה.שום פעולה

במצב כוונון.

 

(5s) (5s) ...

נורית LED של כוונון 
דולקת בירוק.

שום פעולהשום פעולה

במצב השהייה.

 

(5s) (5s) ...

נורית LED של השהייה 
דולקת בירוק.

שום פעולהשום פעולה
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פעולת המשתמשאותות קולייםאינדיקציה ויזואלי על ידי נורית LEDמצב
המקש פעיל )רציף(, במצב פעיל )רציף(

LUCAS מבצעת דחיסות 
חזה רציפות.

נורית LED הירוקה של 
האיתות תהבהב 8 פעמים 

בדקה

דבר זה נועד להודיע על שום פעולה
אוורור במהלך הדחיסות.

נורית LED של פעיל )30:2( במצב פעיל )30:2(
דולקת בירוק, עם אור ירוק 
לסירוגין בדחיסות 26, 27, 

28, 29 ו- 30.

דבר זה נועד להזכיר אות קולי במהלך הדחיסות
למפעיל לאוורר את 

 LUCAS המטופל כאשר
מפסיקה זמנית את 

הדחיסות לאחר דחיסה 
מספר 30.

כאשר כיפת היניקה נמצאת 
במיקום נמוך חותר מאשר למטופל 
המינימום )גובה עצם החזה פחות 
מ6.7 אינץ' / 17 ס"מ( ואינך יכול 
להיכנס למצב השהייה או פעיל, 

סימן שהמטופל קטן מדי.

שלושה אותים מהיריםשום פעולה

)0.25 שנייה(

המשך עם דחיסות 
ידניות.

פער גדול מדי בין משטח לחץ ובחזו 
של המטופל במהלך ניתוח. המטופל 

יקבל דחיסות רדודות מדי.

שלושה איתותים מהירים שום פעולה
במהלך התפעול 

)0.6 שנייה(

לחץ על כוונון והתאם 
מחדש את מצב 

ההתחלה כדי לבטל את 
המרווח. התחל דחיסות 

מחדש.

החלפת סוללה ותכונת ההפעלה מחדש החכמה  8.2
אם אתה מחליף את הסוללה בזמן של פחות מ-60 שניות, כאשר LUCAS במצב הפעל, מכשיר 

LUCAS זוכר את ההגדרות ואת מצב ההתחלה בהתאם לטבלה להלן. אם החלפת הסוללה נמשכת 
יותר מ- 60 שניות, LUCAS מבצעת בדיקה עצמית ועליך להתאים שוב את מצב ההתחלה.

מצב כאשר הסוללה שוב במקומהכאשר אתה מוציא את הסוללה

  

השהייה

  

השהייה )אם אותו מצב התחלה(

  

פעיל )רציף(

  

השהייה )אם אותו מצב התחלה(

  

פעיל )30:2(

  

השהייה )אם אותו מצב התחלה(

  

כוונון

  

כוונון

כבהכבה

(0.25s)

(0.6s)

(0.25s)

(0.6s)
(0.25s)

(0.6s)
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אזעקות עבור תקלות   8.3
להלן רשימה של כל התקלות העלולות להתרחש ב- LUCAS אם לוחצים על השתק כל האזעקות יושתקו 

למשך 60 שניות.

אם LUCAS אינה פועלת כהלכה התחל מייד בדחיסות ידניות.

תוצאהאזעקות קוליותאינדיקציה ויזואלית על ידי נוריותסיבהעדיפות

הטמפרטורה של לא חל
LUCAS עולה

איתות מידעשום פעולה

 )4 שניות( ...
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8.3 Malfunction alarms

Below is a list of all alarms that can occur on LUCAS. You mute all alarms for 60 seconds if you 
push MUTE.

Start with manual compressions immediately if LUCAS does not operate properly.

If the malfunction described above seems permanent, LUCAS must be examined by approved 
service personnel. Please consult your local Physio-Control representative. Contact information 
is available at www.physio-control.com.

Priority Reason Visual LED indication Audible alarms Result

N/A Rising temperature in 
LUCAS

None Information Signal None

High 
Priority

Compression pattern 
outside limit (too deep, 
too shallow and timing 
failure)

Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Too high temperature 
in LUCAS

Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Hardware error Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Too high Battery 
temperature

Intermittent red alarm 
LED

IRed Battery alarm: 
The red Battery 
Indication LED 
farthest to the right 
illuminates.

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Battery charge too low Intermittent red alarm 
LED

IRed Battery alarm: 
The red Battery 
Indication LED 
farthest to the right 
illuminates.

IHigh Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop. 
The Battery must 
be recharged.

(4s) (4s) ...

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

 )4 שניות( 
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8.3 Malfunction alarms

Below is a list of all alarms that can occur on LUCAS. You mute all alarms for 60 seconds if you 
push MUTE.

Start with manual compressions immediately if LUCAS does not operate properly.

If the malfunction described above seems permanent, LUCAS must be examined by approved 
service personnel. Please consult your local Physio-Control representative. Contact information 
is available at www.physio-control.com.

Priority Reason Visual LED indication Audible alarms Result

N/A Rising temperature in 
LUCAS

None Information Signal None

High 
Priority

Compression pattern 
outside limit (too deep, 
too shallow and timing 
failure)

Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Too high temperature 
in LUCAS

Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Hardware error Intermittent red alarm 
LED

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Too high Battery 
temperature

Intermittent red alarm 
LED

IRed Battery alarm: 
The red Battery 
Indication LED 
farthest to the right 
illuminates.

High Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop

High 
Priority

Battery charge too low Intermittent red alarm 
LED

IRed Battery alarm: 
The red Battery 
Indication LED 
farthest to the right 
illuminates.

IHigh Priority Alarm

LATCHING ALARM SIGNAL

Compressions 
stop. 
The Battery must 
be recharged.

(4s) (4s) ...

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

שום פעולה

עדיפות 
גבוהה

דפוס הדחיסה מעבר 
למגבלה )עמוקה מדי, 

רדודה מדי או כשל 
תזמון(

אזעקת נורית LED אדומה 
לסירוגין

אזעקה בעדיפות גבוהה
)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

הפסקת דחיסות

עדיפות 
גבוהה

הטמפרטורה של 
LUCAS גבוהה מדי

אזעקת נורית LED אדומה 
לסירוגין

אזעקה בעדיפות גבוהה
)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

הפסקת דחיסות

עדיפות 
גבוהה

אזעקת נורית LED אדומה כשל חומרה
לסירוגין

אזעקה בעדיפות גבוהה
)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

הפסקת דחיסות

עדיפות 
גבוהה

טמפרטורת סוללה 
גבוהה מדי

אזעקת נורית LED אדומה 
 לסירוגין 

אזעקת אדומה סוללה 
נורית LED האדומה הימנית 

ביותר של הסוללה דולקת 
לסירוגים.

אזעקה בעדיפות גבוהה
)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

הפסקת דחיסות

עדיפות 
גבוהה

אזעקת נורית LED אדומה סוללה חלשה מדי
 לסירוגין

אזעקת אדומה סוללה נורית 
LED האדומה הימנית 

ביותר של הסוללה דולקת 
לסירוגים.

אזעקה בעדיפות גבוהה
)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

הפסקת דחיסות 
יש להטעין את 

הסוללה

 אם התקלה המתוארת לעיל נראית קבועה, יש לערוך בדיקה של LUCAS על ידי אנשי שירות מאושרים. 
.www.physio-control.com -פרטי הקשר זמינים ב .Physio-Control אנא צור קשר עם הנציג המקומי של

http://www.physio-control.com
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מפרט טכני  9
.LUCAS™2 כל המפרט בפרק זה מתייחס למערכת דחיסת חזה

פרמטרים מטופל  9.1

מפרטקטגוריה

מטופלים בוגרים המתאימים למכשיר )גודל(;מטופלים מתאימים לטיפול:
גובה עצם חזה של 6.7 עד 11.9 אינץ' / 170 עש 303 מ"מ  •  

רוחב חזה מירבי של 17.7 אינץ' / 449 מ"מ  •  
.LUCAS -משקל המטופל אינו מהווה מגבלה לשימוש ב

פרמטרים דחיסות  9.2

מפרטקטגוריה

מטופלים עם גובה עצם החזה מעל 7.3 אינץ' / 185 מ"מ:עומק דחיסה )מטופל נומינלי(
2.1 ± 0.1 אינץ' / 53 ± 2 מ"מ  •  

מטופלים קטנים יותר עם גובה עצם החזה פחות מ- 7.3 אינץ' / 
185 מ"מ:

1.5 עד 2.1 אינץ' / 40 עד 53 מ"מ  •  

102 ± 2 דחיסות לדקהתדירות דחיסות

50 ± 5%מחזור עבודה דחיסות

•  30:2 )30 דחיסות ולאחריהן הספקת אוורור של 3 שניות(מצבי דחיסות )לבחירת המפעיל(  
•  דחיסות רציפות  

מפרט מידות המכשיר  9.3

מפרטקטגוריה

x 20.5 x 22.4 9.4 אינץ' / x 52 x 57 24 ס"ממידות כשהמכשיר מורכב )גובהXרוחבXעומק(

x 13 x 25.6 9.8 אינץ' / x 33 x 65 25 ס"ממידות תיק הנשיאה עם המכשיר בתוכו )גובהXרוחבXעומק(

17.2 פאונד / 7.8 ק"גמשקל המכשיר עם סוללה

מפרט איכות הסביבה של המכשיר   9.4

מפרטקטגוריה

32+ פ' עד 104+ פ' / 0+ צ' עד 40+ צ'טמפרטורת עבודה
0- פ' / 20- צ' למשך שעה אחת לאחר אחסון בטמפרטורת החדר.

4+ פ' עד 158+ פ' / 20- צ' עד 70+ צ'טמפרטורת אחסון

5% עד 98%, ללא עיבוילחות יחסית

)IEC60529( IP סיווגIP 43

VDC 12-28מתח עבודה נכנס

kPa 107 - 69,לחץ אטמוספרי
1253- עד 10,000 רגל )382- עד 3048 מ"(

מידע מחזור
אין להשליך מוצר זה או את הסוללות שלו למתקני אשפה בלתי-ממוינים של הרשות המקומית. השלך מוצר 

זה בהתאם לתקנות של הרשות המקומית.



מפרט מידות הסוללה  9.5

מפרטקטגוריה

X 3.5 X 5.1 2.2 אינץ' )X 8.8 X 13.0 5.7 ס"מ(גודל )גובה x רוחב x עומק(

1.3 פאונד / 0.6 ק"גמשקל

ליתיום איון פולימר )LiPo( נטענתסוג

mAh 3300 )טיפוסי(, Wh 86קיבולת

25.9 וולטמתח סוללה )נומינלי(

45 דקות )טיפוסי(זמן עבודה התחלתי

פחות מארבע שעות בטמפרטורת החדרזמן טעינה מאקסימלית
)72 פ' / 22 צ'(

 מומלץ להחליף את הסוללה אחת לשלוש שנים או אחרי המרווח הנדרש להחלפת הסוללה
200 הפעלות 

מפרט איכות הסביבה של הסוללה  9.6

מפרטקטגוריה

32 עד 104 פ' / 0 עד 40+ צ', אופטימלית כאשר מותקנת במכשירטמפרטורת עבודה

 41 עד 95 פ' / 5 עד 35+ אמבינטאלית טמפרטורת טעינה
)עדיף 68 עד 77 פ' / 200 עד 250 צ'(

32 עד 104 פ' / 0 עד 40+ צ' אמבינטאלית עבור פחות משישה טמפרטורת אחסון
חודשים

)IEC60529( IP סיווגIP 44

מפרט ספק כוח )אביזר אופציונאלי(  9.7
 MVB100024A - דגם

מפרטקטגוריה

100-240VAC, 50/60Hz, 2.3Aמתח כניסה

24VDC, 4.2Aהספק

 MWA150028B - דגם

מפרטקטגוריה

VAC, 50/60Hz, 2A 100-240מתח כניסה

28VDC, 5.4Aהספק
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אותות קוליים  9.8

אותות אזעקה קוליים, מאפיינים  9.8.1

שם 
האות 
הקולי

משך הצלילים +/- 5 רצף הצלילים
אלפיות שנייה

תדר הצליל 
+/- 10 הרץ

רמת צליל 
)dB@1m(

 5 -/+
דציבלים

עיכובי מצבים
 מערכת 
 0.5 -/+

שניה

תוצאה

אזעקה 
בעדיפות 

גבוהה

)..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שנייה( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

)...( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

 )..( (..) (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )2.5 שנייה( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה ננעל

td = 200 אלפיות השנייה
ts = 100 אלפיות השנייה

ts3-4= 400 אלפיות השנייה
ts5-6= 500 אלפיות השנייה
ts8-9= 400 אלפיות השנייה

tb = 2.5 שנייה

Hz 530 = f0
Hz 1060 = f1
Hz 1590 = f2
Hz 2120 = f3
Hz 2650 = f4

שגיאת בדיקה 85
עצמית בזמן 

הפעלה

1 עד 10 
שניות

מכשיר 
בלתי 
שמיש

דפוס דחיסה 
מעבר למגבלה, 

עמוק מדי

הפסקת 0.6 שנייה
דחיסות

דפוס דחיסה 
מעבר למגבלה, 

רדוד מדי או 
כשל תזמון

30 שניות

הטמפרטורה של 
LUCAS גבוהה 

מדי

0.6 שנייה

שגיאת חומרה 
פנימית

0.6 שנייה

טמפרטורת 
סוללה גבוהה 

מדי

הפסקת 0.6 שנייה
דחיסות

סוללה חלשה 
מדי

0.6 שנייה

אזעקה 
בעדיפות 

בינונית

(..) )5 שניות(  (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )5 שניות(  (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

(..) )5 שניות( (...)
(..)
(..)
(..)

(2.5s)
(...)
(2.5s)

(5s) (5s)
(5s) (5s) ...

איתות אזעקה בלתי 
ננעל

td = 200 אלפיות השנייה
ts = 200 אלפיות השנייה

tb = 5 שנייה

Hz 390 = f0
Hz 780 = f1

Hz 1170 = f2
Hz 1560 = f3
Hz 1950 = f4

נותרו 10 דקות 82
זמן עבודה עד 

להתרוקנות 
הסוללה

-הפעולה הנד
רשת:

החלף סוללה או 
חבר את ספק 
הכוח החיצוני

נורית LED 0.6 שנייה
הכתומה 
הימנית 

ביותר של 
הסוללה 
דולקת 

לסירוגין.

הערה: באמצעות זמזם מכאני )Hz 50 -/+ 2400(, מערכת האזעקה יוצרת גם אות התראה קולי עצמאי 
בתדירות הצלילים האמורה לעיל.

איתות אזעקה ננעל = אות התראה הממשיך להישמע גם לאחר שגורם האזעקה אינו קיים עוד, עד אשר 
האזעקה מופסקת על ידי פעולה מכוונת של המפעיל. איתות אזעקה בלתי ננעל = אות התראה הנפסק 

אוטומטית כאשר גורם האזעקה אינו קיים עוד.

 td = משך פעימה )זמן הפעל חשמלי(
 ts = מרווח פעימה )זמן כבה חשמלי(

tb = הספקת INTERBURST )זמן כבה חשמלי(

fo = תדר יסודי )הרמוני ראשון( שך פעימה

השהיות מערכת = סך השהיית יצירת אות אזעקה פלוס ממוצע השהיית מצב אזעקה )הזמן החולף בין 
התרחשות האירוע הגורם לאזעקה לבין יצירת אות האזעקה.
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אותות מידע קוליים, מאפיינים  9.8.2

שם האות 
הקולי

 משך הצליליםרצף הצלילים
+/- 5 אלפיות השנייה

תדר הצליל
+/- 10 הרץ

רמת צליל
)dB@1m(

 5 -/+
דציבלים

מצבתאור

 אות הפעל

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

...

td = 375 אלפיות השנייה
ts = 0 אלפיות השנייה

נמשך עד f075 = 1 קה"ץ
השלמת הבדיקה 

העצמית

בדיקה עצמית 
בזמן הפעלת 

המכשיר

אות כבה

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s)(4s) ...

td = 500 אלפיות השנייה
ts = 0 אלפיות השנייה

f0 = 660 הרץ #1
f0 = 440 הרץ #2

כיפת היניקה זזה צליל "דינג-דונג"75
למיקומה העליון 
בזמן שהמכשיר 

בכיבוי
אותות 

התראה
 )0.25 שנייה( 

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 

 )0.25 שנייה(

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 

td = 125 אלפיות השנייה

ts = 0 אלפיות השנייה
tb = 250 אלפיות השנייה

3 איתותים f075 = 2 קה"ץ
מהירים חוזרים 

לסירוגין

כיפת היניקה 
ממוקם למטה 

ממצב ההתחלה 
הנמוך ביותר 

)מטופל קטן מדי(

 )0.6 שנייה(

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 

 )0.6 שנייה(

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 

td = 125 אלפיות השנייה

ts = 0 אלפיות השנייה
tb = 625 אלפיות השנייה

3 איתותים f075 = 2 קה"ץ
מהירים חוזרים 

לסירוגין

אותר מרווח בין 
רפידת הלחץ לבין 

חזה המטופל

...

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 

td = 125 אלפיות השנייה

ts = 0 אלפיות השנייה
tb = 0 אלפיות השנייה

איתותים מהירים f075 = 2 קה"ץ
חוזרים ונשנים 

לסירוגין החוזרים 
-עד שכיפת היני
קה משוחררת

כיפת היניקה 
נלחצת כלפי מטה 

בזמן שהמכשיר 
נעול במצב 

השהייה
אות אוורור

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s)(4s) ...

td = 490 אלפיות השנייה
ts = 100 אלפיות השנייה

f0 = 1100 הרץ #1
f0 = 1100 הרץ #2 

f0 = 880 הרץ #3

צליל "דינג-דינג-80
דונג" חוזר בכל 
דחיסה מס' 30

רצף אות התראת 
אוורור בזמן מצב 
פעיל 30:2 לפני 

הפסקת אוורור
אזהרת 

טמפרטורת 
גבוהה

 )4 שנייה( 

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

 )4 שנייה( ...

 

...

 

 (0,25s)

(0,25s)

 (0,6s)

(0,6s)

...

 

(4s) (4s) ...

td = 1 השנייה
tb = 4 שניות

איתותים חוזרים f075 = 1 קה"ץ
ונשנים החוזרים 

-עד שהטמפר
טורה בתחום 

נורמאלי

הטמפרטורה 
הפנימית של 

המכשיר עולה
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הצהרת איכות סביבה אלקטרומגנטית  9.9

הדרכה והצהרת היצרן - פליטות אלקטרומגנטיות

LUCAS 2 נועדה לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. הלקוח או המפעיל של LUCAS 2 חייבים לוודא שהשימוש נעשה 
בסביבה המתאימה.

סביבה אלקטרומגנטית - הדרכהתאימותבדיקת פליטות
RF CISPR 11 ל קבוצה 1פליטות RF משתמשת באנרגיית LUCAS 2

תפעולה הפנימי בלבד.
דבר זה מביא לפליטות RF מזעריות שאינן 
צפויות לגרם להפרעות לציוד אלקטרומגנטי 

.LUCAS 2 אחר הנמצא בקרבת

RF CISPR 11 פליטותB מתאימה לשימוש בכל סודי המ-קבוצה LUCAS 2
בנים כולל בתים פרטים ומקומות המחוברים 
ישירות ל רשת הספקת חשמל במתח נמוך 

המספקת חשמל לצרכים ביתיים.

IEC 61000-3-2 פליטות הרמוניותA סוג

תנודות מתח/ פליטות הבהוב 
)flicker emissions(

IEC 61000-3-3

תואם

הדרכה והצהרת היצרן - חסינות אלקטרומגנטית

LUCAS 2 נועדה לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. הלקוח או המפעיל של LUCAS 2 חייבים לוודא שהשימוש נעשה 
בסביבה המתאימה.

סביבה אלקטרומגנטית - רמת תאימותרמת בדיקה IEC 60601בדיקת חסינות
הדרכה

פריקה אלקטרומגנטית 
)ESD(

IEC 61000-4-2

מגע +/- 6 קילו וולט
אוויר +/- 8 קילו וולט

מגע +/- 6 קילו וולט
אוויר +/- 8 קילו וולט

הרצפות חייבות להיות מעץ, 
בטון או ארחי קרמיקה. אם 

על הרצפה, יש חומר סינטטי 
הלחות ה יחסית חייבת להיות 

30% או יותר.

פרץ / מהיר חולף חשמלי
IEC 61000-4-4

 +/- 2 קילו וולט עבור קווי 
הספקת חשמל

+/- 1 קילו וולט עבור קווי קלט/קלט

+/- 2 קילו וולט עבור קווי הספקת 
 חשמל 

אינו ישים לקווי קלט/קלט

איכותו של החשמל חייבת 
להיות מסחרית טיפוסית או של 

סביבת בית חולים.

נחשול מתח
IEC 61000-4-5

+/- 1 קילו וולט מצב דיפרנציאלי
+/- 2 קילו וולט מצב מצוי

+/- 1 קילו וולט מצב דיפרנציאלי
אינו ישישם עבור מצב מצוי

איכותו של החשמל חייבת 
 להיות מסחרית טיפוסית או של 

סביבת בית חולים.

נפילות מתח, הפסקות 
קצרות ושינויי מתח בקווי 

הספקת חשמל
IEC 61000-4-11

)UT -95> % נפילה ב( UT % >5 
עבור מחזור 0.5

)UT -60% נפילה ב( UT 40% 
עבור 5 מחזורים

)UT -30% נפילה ב( UT 70% 
עבור 25 מחזורים

)UT -95> % נפילה ב( UT % >5 
עבור 5 שניות

)UT -95> % נפילה ב( UT % >5 
עבור מחזור 0.5

)UT -60% נפילה ב( UT 40% 
עבור 5 מחזורים

)UT -30% נפילה ב( UT 70% 
עבור 25 מחזורים

)UT -95> % נפילה ב( UT % >5 
עבור 5 שניות

איכותו של החשמל חייבת 
להיות מסחרית טיפוסית או של 

-סביבת בית חולים. עם המש
תמש של ה- / זקוק לתפעול 

מתמשך בזמן הפסקות חשמל, 
JOLIFE ממליצה ש ה- /]ציוד 
או מערכת[ יופעלו על ידי ספק 
כוח או סוללה שאינם נתונים ל 

הפסקות.

 שדה מגנטי של תדר חשמל
  )50/60 הרץ( 

IEC 61000-4-8

השדות המגנטיים של תדר 30 אמפר/מטר30 אמפר/מטר
החשמל חייבים להיות ברמות 

אופייניות למיקום טיפוסי ב 
סביבה מסחרית או של בית 

חולים טיפוסית

הערה: UT הוא מתח זרם החילופין לפני בצוע בדיקת הרמה.

הדרכה והצהרת היצרן - חסינות אלקטרומגנטית

LUCAS 2 נועדה לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. הלקוח או המפעיל של LUCAS 2 חייבים לוודא שהשימוש נעשה 
בסביבה המתאימה.
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בדיקת חסינותבדיקת חסינות
רמת בדיקה 
IEC 60601

סביבה אלקטרומגנטית - הדרכהרמת תאימות

RF הולכה
IEC 61000-4-6

RF קרינה
IEC 61000-4-3

Vrms 10 
MHz 80 150 קה"ץ עד

V/m 10 
GHz 2.5 עד MHz 80

Vrms 10

V/m 10

 LUCAS 2 נייד ונישא בקרבת RF אל תשתמש בציוד תקשורת
 )כולל חוטים( מעבר למרחק ההפרדה המומלץ, המחושב באמצעות 

הנוסחה המתאימה לתדר המשדר.

מרחק הפרדה מומלץ

כאשר P הוא דירוג ההספק המקסימאלי של המשדר בוואט )W( על 
.)m( הוא מרחק ההפרדה המומלץ במטרים d -פי יצרן המשדר, ו

עוצמת השדות של משדרי RF קבועים, כפי שנקבע על ידי סקר 
 a,אלקטרומגנטי של האתר 

b.חייבת להיות פחות מרמת התאימות בכל אחד מתחומי התדר

הפרעות עלולות להתרחש בקרבת ציוד אשר מסומן בסימן הבא.

הערה 1 ב- 80MHz וב- 800MHz, חל תחום התדר הגבוה יותר.

הערה 2 הנחיות אלה עשויות שלא לחול במצבים מסוימים. תפוצת הקרינה האלקטרומגנטית מושפעת מספיגה ומוחזרת ממבינים, חפצים 
ואנשים.

a עוצמתם של השדות של משדרים קבועים - כגון תחנות בסיס של טלפונים )אלחוטיים/סלולאריים( ו מכשירי רדיו ניידים, רדיו חובבים, 

 RF וטלוויזיה - אינם ניתנים לחיזוי בצורה מדויקת. על מנת להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית הנוצרת על ידי משדרי AM, FM שידורי
קבועים, מומלץ לשקול עריכת סקר אלקטרומגנטי של האתר. עם עוצמת השדה המגנטי הנמדדת בסביבת השימוש של LUCAS 2 חורגת 

מרמת תאימות ה- RF כפי שפורט לעיל, יש להשגיח על LUCAS 2 כדי לוודא שהיא פועלת כהלכה.
.LUCAS 2 אם נצפתה פעולה בלתי-תקינה עשויים להידרש צעדים נוספים, כגון שינוי המיקום או הכיוון של המערכת

.V/m 10 -עוצמות השדה צריכות להיות פחות מ ,MHz 80 מעבר לתחום תדר 150 קה"ץ עד b

.LUCAS 2 נישא ונייד לביו RF מרחקי ההפרדה המומלצים בין ציוד קשר

 LUCAS הלקוח או המפעיל של .RF מיועדת לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית שבה יש פיקוח על ההפרעות הנובעות מקרינת LUCAS 2
 LUCAS 2 נישא ונייד )משדרים( לבין RF 2 יכולים לעזור למנוע הפרעה אלקטרומגנטית על ידי שמירת מרחק מינימאלי בין ציוד תקשורת

בהתאם להמלצות להלן, בהתאם לעוצמת ההספק של ציוד התקשורת.

 

d 1.2 P=

d 1.2 P=

d 1.3 P=

 

d 1.2 P=

d 1.2 P=

d 1.3 P=
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־דירוג עוצמת ההספק המק
סימאלית של משדר

W

מרחק הפרדה בהתאם לתדר המשדר
MHz 80 150 קה"ץ עדMHz 800 עד MHz 80GHz 2.5 עד MHz 800

0.010.120.120.24

0.10.380.380.73

11.21.22.3

103.83.87.3

100121223

עבור משדרים שדירוג עוצמת ההספק שלהם אינו מופיע לעיל, ניתן להעריך את מרחק ההפרדה המומלץ במטרים )m( באמצעות הנוסחה 
החלה על התדר של המשדר, כאשר P מייצג את דירוג ההספק המקסימאלי של המשדר ב וואט )W( על פי היצרן של המשדר.

הערה 1: ב- 80MHz וב- 800MHz, חל תחום התדר הגבוה יותר.
הערה 2: הנחיות אלה עשויות שלא לחול במצבים מסוימים. תפוצת הקרינה האלקטרומגנטית מושפעת מספיגה ומוחזרת ממבינים, חפצים 

ואנשים.

d 1.2 P= d 1.2 P= d 1.3 P=d 1.2 P= d 1.2 P= d 1.3 P= d 1.2 P= d 1.2 P= d 1.3 P=
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אחריות מוגבלת  9.10
 JOLIFE אחראית שמוצרי )"JOLIFE AB )"JOLIFE ,בכפוף למגבלות והחריגות כפי שנקבע להלן

הנרכשים מסוכנים או סוחרים מורשים של JOLIFE ושהשימוש בהם הנו בהתאם להוראות השימוש של 
JOLIFE, יהיו חופשיים מפגמים הנובעים מחומרי הייצור או מטיב העבודה לתקופה כפי שמויון להלן. 

התקופה ולוח הזמנים של האחריות מתחילים בתאריך המשלוח של המוצר לרוכש הראשון.

JOLIFE אינה ערבה לכך שמוצרי JOLIFE יפעלו ללא שגיאות או ללא הפסקות/הפרעות. הסעד היחידי 
והבלעדי על פי אחריות מוגבלת זו הנו תיקון או החלפה של החומרים הפגומים או של פגמים הנובעים מטיב 

העבודה לפי בחירתה של JOLIFE. תנאי הכרחי לזכאות לתיקון או להחלפה הוא כי המוצר לא תוקן או 
שונה בצורה כלשהי אשר, על פי שיקול דעתה של JOLIFE, משפיע על יציבותו ואמינותו. שימוש המוצר 

ותחזוקתו היו בהתאם להוראות השימוש הרלבנטיות ובסביבה או המסגרת אליהן נועד. 

האחריות המוגבלת אינה מכסה בעיות עם מוצרים אשר נגרמו בשל שימוש לא נאות, שימוש לרעה, תחזוקה 
בלתי-מתאימה, שינויים של המוצר או מפאת תאונה. JOLIFE או נותן שרות מאושר מטעמה, על פי שיקול 

דעתם בלבד, ייקבעו האם בעייה שדווחה מכוסה על פי אחריות מוגבלת זו והאם למוצר ניתן לתת שירות 
במקום הימצאו. 

מלבד האחריות המוגבלת המפורטת לעיל, הן JOLIFE הן נותן השירות המאושר מטעמה אינם נוטלים 
אחריות נוספת כלשהי, במפורש או במרומז, כולל אך לא מוגבל, כל אחריות מרומזת על סחירות או 
התאמה לייעוד מסוים כלשהו, הן אם היא נובעת מפאת הדין, החוק המקובל, הלקוח או מכל סיבה 

אחרת. אחריות מוגבלת זו תהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשותם של כל אדם או ישות. לא 
JOLIFE ולא נותן השירות המאושר מטעמה אחראיים לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, מיוחדים, 
משניים או תוצאתיים )כולל אבדן עסקים או רווחים( יהיה זה על בסיס חוזה, נזיקין, או כל תיאוריה 

משפטית תומכת אחרת.

האחריות על המוצרים היא בהתאם לחוקים החלים. אם בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט יגדיר חלק או 
מונח כלשהם של אחריות מוגבלת זו כבלתי חוקיים, בלתי ניתנים לאכיפה או סותרים את החוק, הדבר לא 

ישפיע על שאר החלקים של האחריות המוגבלת, וכל הזכויות והחובות ייחשבו וייכפו כאילו אחריות מוגבלת 
זו לא מכילה את החלק או המונח המסוים שהוגדר כבלתי תקף. בארצות מסוימות, ומדינות בתוך ארה"ב, 

אינן מאפשרות את החריגה או המגבלה לגבי נזקים משניים או תוצאתיים, כך שהחריגה או מגבלה האמורה 
עשויה שלא לחול עליך. אחריות מוגבלת זו מעניקה למשתמש זכויות ספציפיות לסעד משפטי. ייתכן 

שלמשתמש יש זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה ומארץ לארץ.
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 LUCAS™2 חלקים ואביזרים ;A נספח
מס חלק JOLIFE ABתאור

LUCAS 150208-00לוח אחורי

LUCAS 2 כיפת יניקה x 3150205-03

LUCAS 2 150200-00תיק נשיאה

XX-100901הוראות שימוש LUCAS 2 )גרסאות אזוריות(

LUCAS 2 150201-00סוללה

LUCAS 2 150203-00רצועת ייצוב

LUCAS 150204-00רצועות למטופל

XX-150210ספק כוח LUCAS 2, MWB100024A, מוצר מס': 300 000-00 )גרסאות אזוריות(

XX-150214ספק כוח LUCAS 2 MWA150028B, מוצר מס': 300 000-00 )גרסאות אזוריות(

LUCAS 2 12-28VDC 150206-00כבל חשמל לרכב למכונית

LUCAS 2 150207-00מטען סוללה

LUCAS 2 150209-00סרט אחיזה לוח אחורי

LUCAS לוח אחורי PCI150211-00
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)A( הפעל 1
לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי למשך • 

שנייה אחת כדי להתחיל בדיקה-
 .LUCAS עצמית והדלק את

)B( לוח אחורי
השהה פעולת החייאה ידנית • 

)CPR(

הנח בזהירות את הלוח האחורי • 
בגב המטופל, מתחת לבתי השחי

המשך בפעולת החייאה ידנית • 
)CPR(

)C( מדחס
לחץ פעם אחת על טבעות השחרור; • 

מנעולי הצבתות נפתחים. לאחר מכן 
הרפה מטבעות השחרור

הצמד ללוח האחורי; הקשב לצליל • 
נקישה

משוך כלפי מעלה פעם אחת על • 
מנת לוודא הצמדה

מקם את כיפת 
היניקה

מקם את כיפת היניקה במרכז • 
החזה

הקצה התחתון של כיפת היניקה • 
צריך להיות ממש מעל קצה עצם 

החזה

לחץ את כיפת היניקה 
כלפי מטה

לחץ את כיפת היניקה כלפי מטה • 
עם שתי אצבעות )וודא שהמכשיר 

במצב כוונון

כרית הלחץ שבתוך כיפת היניקה • 
צריכה לגעת בחזה המטופל. עם 

כרית הלחץ אינה נוגעת בחזה 
המטופל או אינה מתאימה, המשך 

בדחיסות ידניות

לחץ על השהייה על מנת לנעול • 
את מצב התחל - לאחר מכן הסר 

את האצבעות מכיפת היניקה

התחל בדחיסות
וודא מיקום נכון. כוונן לפי הצורך• 

לחץ על פעיל )רציף( או על • 
פעיל )30:2(

LUCAS מספקת דחיסות חזה • 
בהתאם להוראות.

הצמד את רצועת הייצוב

 •.LUCAS הצמד את רצועת הייצוב

כאשר משתמשים ב- LUCAS יש למלא תמיד אחר הוראות ההחייאה )CPR( המקומיות ו/או הבינלאומיות.

וודא דום לב והתחל פעולת החייאה ידנית )CPR( עם מינימום הפסקות עד ש- LUCAS מותקן ומוכן.

 .Physio-Control, Inc ומופץ ברחבי עולם על ידי JOLIFE AB מיוצר בשוודיה על ידי LUCAS 
.www.physio-control.com :למידע נוסף אנא בקרו באתר הבית שלנו
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פעיל
)30:2(

השהייהכוונון פעילהפעל/כבה
)רציף(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדריך מקוצר

הערה: מדריך זה אינו כולל את הוראות השימוש המלאות. להוראות שלמות עבור שימוש, התוויות, התוויות-נגד, התראות, אמצעי 
זהירות ותופעות לוואי פוטנציאליות יש לעיין במדריך "הוראות שימוש". 

מערכת דחיסת חזה

http://www.physio-control.com

