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Tätä painosta koskeva ilmoitus
Tässä oppaassa esitetyt tiedot koskevat HeartStart FRx Trainer 
861306. Näitä tietoja voidaan muuttaa. Tuoreimmat tuotetietojen 
päivitykset saa Philipsin sivustolta www.philips.com/productdocs tai 
ottamalla yhteyden jälleenmyyjään.

Painotuotteen versiot Painos
4. painos
Julkaisupäivämäärä: helmikuu 2013
Julkaisun numero: 453564421471

Copyright
© 2013 Philips Electronics North America Corp.
Tekijänoikeus. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, lähettää,
sIIIrtää toiselle tietovälineelle, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai
kääntää ihmis- tai tietokonekielelle missään muodossa millään 
tavalla ilman tekijänoikeuden haltijaa.
Tämän julkaisun luvaton jäljentäminen ei ole ainoastaan
tekijänoikeuden loukkaus vaan voi myös heikentää Philips Medical
Systemsin mahdollisuuksia toimittaa tarkkaa ja ajantasaista tietoa
käyttäjille.

Laitteen valmistaja
Philips Medical Systems 
22100 Bothell Everett Highway 
Bothell, WA, 98021-8431, FS

Tavaramerkit
Little Anne CPR Nukke ja Resusci Anne CPR Nukke ovat omista-
jiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Laerdal 
Medical.

Tekninen tuki
Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai käy 
osoitteessa www.philips.com/AEDsupport.

Voit ladata lisää kopioita tästä oppaasta osoitteesta www.phi-
lips.com/productdocs.
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KÄYTTÖTARKOITUS

HeartStart FRx Trainer perehdyttää ensihoidon työntekijöitä puoliautomaattisen 
ulkoisen FRx-defibrillaattorin käyttöön. HeartStart FRx Traineria ei voida 
käyttää defibrillaatiohoidon antamiseen.

FRx Trainer sisältää monenlaisia simulointeja eli opetustilanteita, joilla 
käyttäjät voivat tutustua FRx-defibrillaattorin käyttöön ja harjoitella 
perustaitoja, joita tarvitaan, kun defibrillaattoria käytetään hätätilanteissa. 
Laitteen oletusasetuksia voidaan muuttaa paikallisten tarpeiden mukaan.

FRx Trainerin mukana toimitetaan sarja HeartStart II -harjoitteluelektrodeja 
[REF: 989803139271] ja ulkoinen elvytysnukkesovitin [REF: M5089A].

OMINAISUUDET
• HeartStart FRx Trainer antaa simuloituja iskuja. Sen ominaisuudet eivät 

sisällä suurjännitettä, joten sen käyttö on turvallista koulutuksessa.

• HeartStart FRx Trainer on suunniteltu käytettäväksi HeartStart II  
-harjoitteluelektrodien ja opetusnuken kanssa, kun toimitukseen  
sisältyy ulkoinen elvytysnukkesovitin M5089A. FRx Traineria ja 
harjoitteluelektrodeja II voidaan käyttää myös Laerdal-opetusnuken 
kanssa, kun toimitukseen sisältyy sisäinen elvytysnukkesovitin M5088A, 
joka voidaan tilata Philipsiltä erikseen.

• Uudelleenkäytettävät HeartStart II -harjoitteluelektrodit toimitetaan 
pakkauksissa (REF: 989803139271). Pakkaus sisältää yhden  
II-harjoitteluelektrodien sarjan uudelleenkäytettävässä rasiassa, aikuisten 
elektrodien asettamiskaavion, harjoitteluelektrodien käyttöohjeet ja 
kuvitetun oppaan. Vaihtoharjoitteluelektrodeja (REF: 989803139291) on 
saatavissa II-harjoitteluelektrodien rasian kanssa.

• HeartStart FRx Traineria ja II-harjoitteluelektrodeja voidaan käyttää  
myös vauvojen/lasten elektrodien asettamiskaavion ja vauvojen/lasten 
defibrillaatioavaimen kanssa. Niitä voidaan tilata Philipsiltä erikseen lasten 
defibrillointiin perehdyttämistä varten.

• HeartStart FRx Trainer sisältää kahdeksan opetustilannetta, joilla 
simuloidaan todellisia äkillisiä sydänpysähdyksiä. Lisätietoja opetustilanteista 
on kohdassa Tavalliset opetustilanteet. Opetustilanteita voidaan käyttää 
yhdessä hoitoelvytyksen hyväksyttyjen kansallisten koulutusohjelmien 
kanssa.

• HeartStart FRx Trainer toimii neljällä vakiomallisella AA-alkaliparistolla.

VAROITUS: Älä säilytä Trainer-laitetta defibrillaattorin yhteydessä tai 
paikassa, jossa sitä voidaan luulla defibrillaattoriksi hätätilanteessa.
2
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YLEISTIEDOT

HeartStart FRx Trainer näyttää samanlaiselta kuin HeartStart FRx  
-defibrillaattori. Keskellä olevasta keltaisesta tarrasta kuitenkin tunnistaa,  
että kyseessä on opetuslaite. Tietyt FRx-defibrillaattorin ominaisuudet eivät 
ole käytössä FRx Trainer -laitteessa, tai ne toimivat eri tavalla kuin Trainerin 
vastaavat ominaisuudet. Seuraavassa luettelossa esitellään FRx Trainerin osat.

A HARJOITTELUELEKTRODIEN LIITÄNTÄ. II-harjoitteluelektrodien liitin 
kytketään tähän liitäntään.

B VAUVOJEN/LASTEN DEFIBRILLAATIOAVAIMEN LOKERO. Erikseen 
toimitettava vauvojen/lasten defibrillaatioavain työnnetään tähän lokeroon. 
Sillä voidaan simuloida alle kahdeksanvuotiaiden tai alle 25 kilon painoisten 
lasten defibrillaatiotilannetta.

C VIRRAN MERKKIVALO. FRx Trainerin vihreä virran merkkivalo palaa 
tasaisesti, kun Traineriin on kytketty virta. Merkkivalo ei pala, kun virta 
on katkaistu. (FRx-defibrillaattorissa vihreä valmiuden merkkivalo vilkkuu, 
kun defibrillaattori on valmiustilassa.)

D VIRTAPAINIKE. FRx Traineriin kytketään virta tällä vihreällä painikkeella. 
Virta katkaistaan pitämällä virtapainiketta painettuna sekunnin ajan.

E TIETOPAINIKE. Sininen i-painike vilkkuu, kun opetustilanne voidaan 
valita, sekä potilaan hoidon tauon alussa, kun PPE-ohjaus on käytettävissä.

F ELEKTRODIEN KUVAKKEET. Elektrodien kuvakkeet vilkkuvat ja 
ohjaavat elektrodien asettamista opetustilanteessa. Vilkkuminen lakkaa, 
kun elektrodit ovat paikoillaan.

G VAROITUSVALO. Valo vilkkuu rytmianalyysin aikana ja palaa tasaisesti, 
kun iskun antamista suositellaan. Valo muistuttaa, ettei kukaan saa 
koskettaa potilasta.

takaa
3
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H DEFIBRILLOINTIPAINIKE. Tämä oranssi painike vilkkuu, kun FRx Trainer 
suosittelee iskun antamista. Simuloitu defibrillaatioisku annetaan 
painamalla defibrillointipainiketta.

I TIEDONSIIRRON INFRAPUNAPORTTI. Tämä ominaisuus ei ole käytössä 
FRx Trainerissa. (FRx-defibrillaattorissa tätä ominaisuutta käytetään tietojen 
siirrossa.)

J KAIUTIN. Laitteen äänikehotteet kuuluvat kaiuttimesta.

K PARISTOLOKERON KANSI. Tämä kansi irrotetaan paristoja vaihdettaessa 
ja asetettaessa. Trainer toimii neljällä kertakäyttöisellä AA-alkaliparistolla, 
jotka asetetaan laitteen takaosassa olevaan lokeroon. (FRx-defibrillaattori 
toimii mukautetulla akulla.)

L ASETUSKYTKIMET. Paristolokeron sisällä olevilla kytkimillä voidaan muuttaa 
tiettyjen parametrien asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Oletusasetusten 
muuttaminen. (Nämä kytkimet puuttuvat FRx-defibrillaattorista.)

HeartStart II -harjoitteluelektrodit toimitetaan keltaisella tarralla varustetussa 
harmaassa rasiassa. Tarran perusteella ne erottaa helposti HeartStart SMART II 
-elektrodirasiasta, jossa on harmaa tarra. II-harjoitteluelektrodien johdoissa 
on myös punainen merkintä NOT FOR CLINICAL USE lähellä liitintä.

VAROITUS: Älä säilytä II-harjoitteluelektrodeja FRx-defibrillaattorin 
yhteydessä tai paikassa, jossa niitä voidaan luulla defibrillaattorin 
elektrodeiksi hätätilanteessa. Älä kiinnitä harjoitteluelektrodeja ihmiseen.

HEARTSTART FRX -KOULUTUSPAKETIN SISÄLTÖ

FRx Trainer 861306 sisältää seuraavat osat:

• HeartStart FRx Trainer -laite

• HeartStart II -harjoitteluelektrodit

• HeartStart FRx Trainerin kantolaukku

• HeartStart FRx -defibrillaattorin pikaopas

• HeartStart FRx Trainerin käyttöopas

• ulkoinen elvytysnukkesovitin.

Saat tietoja muista opetukseen liittyvistä edellytyksistä, menetelmistä ja 
materiaaleista vastuulääkäriltä tai ensihoidosta.

LISÄVARUSTEET

Philipsiltä voidaan tilata erikseen seuraavat lisävarusteet:

• HeartStart II -harjoitteluelektrodit (pakkaus sisältää yhden II-
harjoitteluelektrodien sarjan rasiassa, aikuisten elektrodien 
asettamiskaavion, käyttöohjeet ja kuvitetun oppaan) [REF: 
989803139271]
4
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• II-vaihtoharjoitteluelektrodit (harjoitteluelektrodipari, joissa kertakäyttöinen 
tausta, käytetään HeartStart II -harjoitteluelektrodien mukana toimitetun 
rasian kanssa) [REF: 989803139291]

• aikuisten elektrodien asettamiskaavio [REF: M5090A]

• vauvojen/lasten elektrodien asettamiskaavio [REF: 989803139281]

• vauvojen/lasten defibrillaatioavain [REF: 989803139311]

• HeartStart FRx -defibrillaattorin opettajan koulutusvälineet (NTSC)  
[REF: 989803139321]

• HeartStart FRx -defibrillaattorin opettajan koulutusvälineet (PAL)  
[REF: 989803139331]

• HeartStart FRx -defibrillaattorin DVD-opetuslevy (NTSC)  
[REF: 989803139341]

• HeartStart FRx -defibrillaattorin DVD-opetuslevy (PAL)  
[REF: 989803139351]

• ulkoinen elvytysnukkesovitin, viiden kappaleen pakkaus  
[REF: M5089A]

• sisäinen elvytysnukkesovitin [REF: M5088A]

• FRx Trainerin vaihdettava kantolaukku [REF: 989803139531]

VALMISTELUT

PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN JA VAIHTAMINEN

HeartStart Trainer toimii neljällä AA-alkaliparistolla (paristot eivät sisälly 
toimitukseen). Paristot asetetaan paikalleen ja vaihdetaan seuraavalla tavalla:

1. Paina FRx Trainerin takaosassa olevan paristolokeron kannen salpaa. 
Nosta kansi ja aseta se syrjään.

2. Irrota vanhat paristot ja hävitä tai kierrätä ne paikallisten määräysten 
mukaisesti.

3. Aseta lokeroon neljä uutta AA-alkaliparistoa niin, että ne tulevat 
paristolokerossa esitettyyn asentoon.

4. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina kantta siten,  
että salpa pitää kannen tukevasti paikallaan.

HUOMAUTUS: Kaikki neljä paristoa kannattaa vaihtaa kerralla.

II-HARJOITTELUELEKTRODIEN KYTKEMINEN JA VAIHTAMINEN

II-harjoitteluelektrodit kytketään FRx Traineriin liittämällä II-harjoitteluelektrodien 
liitin FRx Trainerin liitäntään. Varmista, että liitin napsahtaa paikalleen.

Ensimmäisten harjoitteluelektrodien käyttöiän päättyessä voidaan tilata 
harjoitteluelektrodien rasiaan sopivia vaihtoharjoitteluelektrodeja.
5
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Aloita uudelleenkäytettävässä rasiassa olevien vaihtoharjoitteluelektrodien 
asentaminen poistamalla vanhat elektrodit rasiasta ja hävittämällä ne.  
Avaa II-vaihtoharjoitteluelektrodien pakkaus ja irrota harjoitteluelektrodien 
kertakäyttöinen tausta. Aseta vaihtoelektrodit uudelleenkäytettävään rasiaan 
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

II-HARJOITTELUELEKTRODIEN ASETTAMINEN RASIAANSA

1. Paina elektrodia tiiviisti harjoitteluelektrodien avoimen rasian reunoihin.

2. Suorista tarvittaessa elektrodien kiertyneet johdot.

3. Kääri elektrodien johdot rasian sisään niin, että liitin tulee ulos rasian 
aukosta.

ELVYTYSNUKKESOVITTIMEN KÄYTTÄMINEN

Potilaan simuloinnissa II-harjoitteluelektrodit kiinnitetään elvytyksen 
opetusnukkeen, jossa on kertakäyttöinen ulkoinen elvytysnukkesovitin 
M5089A tai sisäinen elvytysnukkesovitin M5088A. Simuloinnissa voidaan 
käyttää myös sovittimella varustettua Laerdal Link -tekniikkaa hyödyntävää 
Laerdal Resusci Anne -opetusnukkea. Lisätietoja saat Philipsiltä.

ULKOISEN ELVYTYSNUKKESOVITTIMEN ASENTAMINEN

FRx Trainerin mukana toimitetaan ulkoinen elvytysnukkesovitin M5089A, 
joka voidaan kiinnittää mihin tahansa opetusnukkeen seuraavien kuvien 
vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti. (Kun elvytysnukkea käytetään opetuksessa,  
II-harjoituselektrodit asetetaan vaiheessa 3 esitetyllä tavalla.)

HUOMAUTUS: Ulkoisen elvytysnukkesovittimen M5089A käyttöikä on 
rajoitettu. Saatavissa on viiden sovittimen vaihtopakkauksia.

Ulkoisen elvytysnukkesovittimen M5089A kiinnittäminen aikuisnukkeen.
6
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SISÄISEN ELVYTYSNUKKESOVITTIMEN ASENTAMINEN

Erikseen tilattava sisäinen elvytysnukkesovitin M5088A toimii Laerdal Little 
Anne- ja Laerdal Resusci Anne -elvytysnuken kanssa.

Sisäinen elvytysnukkesovitin asennetaan Laerdal Little Anne- ja Laerdal 
Resusci Anne -elvytysnukkeen seuraavalla tavalla:

1. Irrota elvytysnuken päällinen.

2. Irrota sisäisen elvytysnukkesovittimen tarratausta.

3. Aseta sisäisen elvytysnukkesovittimen osat oikeisiin paikkoihinsa 
elvytysnuken päällisen alle. Lue tarkemmat asetusohjeet sisäisen 
elvytysnuken mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

4. Aseta elvytysnuken päällinen takaisin paikalleen.

5. Kokeile Trainer-laitteen harjoitustilassa, että sisäinen elvytysnukkesovitin 
on oikeassa paikassa elektrodien oikean asettelun opettamista varten.

OPETUSTILANTEEN VALITSEMINEN
1. Varmista, että elektrodien liitin on kytketty ja FRx Trainerin virta on 

katkaistu. (Katkaise Trainerin virta tarvittaessa painamalla virtapainiketta.)

2. Paina vilkkuvaa i-painiketta kerran. FRx Trainer neuvoo, kuinka 
opetustilanne valitaan.

3. Paina i-painiketta uudelleen, niin FRx Trainer ilmoittaa tämänhetkisen 
opetustilanteen. Jos haluat käyttää tätä opetustilannetta, paina 
virtapainiketta lyhyesti. Opetustilanne käynnistyy heti.

4. Jos haluat valita jonkin muun opetustilanteen, voit selata kahdeksaa 
opetustilannetta järjestyksessä painamalla vilkkuvaa sinistä i-painiketta. 
Kun tulet haluamasi opetustilanteen numeron kohdalle, paina 
virtapainiketta lyhyesti. Opetustilanne käynnistyy heti. Voit valita 
opetustilanteen myös käynnistämättä sitä: pidä virtapainiketta painettuna, 
kunnes Trainerin virta katkeaa, tai odota 10 sekuntia, niin virta katkeaa 
automaattisesti.

Sisäisen elvytysnukkesovittimen M5088A asentaminen 
Laerdal Resusci Anne -elvytysnukkeen.
7
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FRx Trainer käynnistää valitun opetustilanteen, kunnes paristot vaihdetaan tai 
käyttäjä valitsee toisen opetustilanteen. Oletusarvoiseksi opetustilanteeksi 
tulee opetustilanne 1 aina paristojen vaihdon jälkeen.

TOIMINTA OPETUSTILANTEESSA
Opetustilanteessa FRx Trainer -laitetta käytetään samalla tavalla kuin FRx-
defibrillaattoria.

1. Käynnistä FRx Trainer painamalla vihreää virtapainiketta.

2. Jos opetuksessa on tarkoitus harjoitella alle 25 kilon painoisen tai alle 
kahdeksan vuoden ikäisen lapsen defibrillointia, aseta vauvojen/lasten 
defibrillaatioavain Trainerin vauvojen/lasten defibrillaatioavaimen lokeroon.

HUOMAUTUS: Kun vauvojen/lasten defibrillaatioavain asetetaan lokeroon 
tai poistetaan lokerosta opetustilanteen aikana, opetustilanne käynnistyy 
uudelleen.

3. Noudata FRx Trainerin antamia äänikehotteita.

4. Jos opetusnukke on puettu, riisu vaatteet ohjeiden mukaisesti.

5. Avaa II-harjoituselektrodien rasia ja poista yhden elektrodin tausta.

HUOMAUTUS: Älä koske elektrodin geelipintaa, jotta Trainer ei aloita 
analyysiä ennenaikaisesti.

6. Kiinnitä elektrodi opetusnukkeen. 
Paina elektrodi tiiviisti paikalleen. 
Irrota toisen elektrodin tausta ja 
kiinnitä elektrodi. 

7. Noudata opetustilanteen ajan FRx 
Trainerin ohjeita.

8. Kun opetustilanne on päättynyt tai 
haluat pysäyttää käynnissä olevan opetustilanteen, pidä virtapainiketta 
painettuna, kunnes FRx Trainerin virta katkeaa.

9. Jos haluat toistaa saman opetustilanteen, aseta elektrodit takaisin rasiaansa 
ohjeiden mukaan. Aloita sitten uudelleen painamalla vihreää virtapainiketta. 
Jos haluat valita jonkin muun opetustilanteen, paina i-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos paristojen varaus on loppunut, FRx Trainer kehottaa 
VAIHTAMAAN PARISTOT. FRx Trainer pysyy toiminnassa jonkin aikaa. Vaihda 
paristot mahdollisimman pian, jotta Trainer toimii oikein.
8
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TAVALLISET OPETUSTILANTEET

FRx Trainer sisältää kahdeksan opetustilannetta. Kun Trainer kehottaa 
painamaan defibrillointipainiketta, opetustilanne etenee vasta, kun painiketta 
painetaan. Kun Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi defibrilloida, se kehottaa 
antamaan tarvittaessa puhallus-paineluelvytystä.

Opetustilanteissa rytmin kääntyminen tarkoittaa defibrilloitavan rytmin 
vaihtumista rytmiin, jota ei voi defibrilloida. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään FRx Trainerin takaosan tarrassa olevat 
symbolit ja opetustilanteiden kuvaukset.

HUOMAUTUS: Iskusarjaan voidaan määrittää yksi tai kolme iskua 
Oletusarvoista yhden iskun sarjaa käytettäessä Trainer pitää tauon 
jokaisen iskun jälkeen.

SYMBOLI MERKITYS

Trainer on havainnut (simuloidun) defibrilloitavan 
rytmin.

Trainer on havainnut (simuloidun) rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

Trainer on havainnut (simuloidun) elektrodeihin liittyvän 
ongelman.

OPETUSTILANTEEN 
KUVAUS

OPETUSTILANTEEN TIEDOT

Tilanne 1

Defibrilloitava rytmi, rytmin 
kääntämiseen tarvitaan yksi 
defibrillaatioisku.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

Tilanne 2

Defibrilloitava rytmi, rytmin 
kääntämiseen tarvitaan useita 
defibrillaatioiskuja.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja kehottaa antamaan yhden 
iskun, jos yhden iskun sisältävä sarja on 
määritetty, tai kolme iskua, jos kolme 
iskua sisältävä sarja on määritetty.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.
9
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Tilanne 3

Elektrodien vianmääritys, 
rytmin kääntämiseen tarvitaan 
yksi defibrillaatioisku.

• Trainer havaitsee elektrodien huonon 
kontaktin ja toistaa elektrodien 
kiinnittämisohjeet.

• Kun yksi elektrodi on irrotettu ja 
kiinnitetty uudelleen, Trainer havaitsee 
defibrilloitavan rytmin ja antaa 
defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

Tilanne 4

Defibrilloitava rytmi, rytmin 
kääntyminen, paluu 
defibrilloitavaan rytmiin, 
rytmin kääntyminen.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

• Trainer havaitsee kammiovärinän 
paluun (paluu defibrilloitavaan rytmiin) 
ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

Tilanne 5

Rytmi, jota ei voi defibrilloida.

• Trainer havaitsee jatkuvasti rytmin, 
jota ei voi defibrilloida.

Tilanne 6

Defibrilloitava rytmi, rytmin 
kääntämiseen tarvitaan kaksi 
defibrillaatioiskua.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee yhä defibrilloitavan 
rytmin ja antaa toisen defibrillointike-
hotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

Tilanne 7

Defibrilloitava rytmi, rytmin 
kääntämiseen tarvitaan kaksi 
defibrillaatioiskua, paluu 
defibrilloitavaan rytmiin, 
rytmin kääntämiseen tarvitaan 
yksi defibrillaatioisku.

• Trainer havaitsee defibrilloitavan 
rytmin ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee yhä defibrilloitavan 
rytmin ja antaa toisen defibrillointike-
hotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

• Trainer havaitsee kammiovärinän 
paluun (paluu defibrilloitavaan rytmiin) 
ja antaa defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

OPETUSTILANTEEN 
KUVAUS

OPETUSTILANTEEN TIEDOT
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Kaikki opetustilanteet eivät sovi kaikkeen käyttäjäkoulutukseen. Opetustilanne 
1 on oletusarvoinen opetustilanne, jota käytetään useimmin, kun FRx-
defibrillaattorin käyttäjiä opetetaan hoitamaan äkillisen sydänpysähdyksen 
saanutta potilasta. Jos opetustilanteita käytetään muodolliseen koulutukseen 
sisältyvällä kurssilla, opettaja voi tarpeen mukaan:

• valita vain opetuksen tavoitteiden mukaiset opetustilanteet

• luoda valittuja opetustilanteita varten potilastapauksia ja potilastietoja

• korostaa tiettyjä näkökohtia defibrillaattorin toiminnasta

• varmistaa, että käyttäjät toimivat paikallisten käytäntöjen mukaisesti

• tarkistaa elektrodien asettelun

• arvioida esimerkiksi sitä, kuinka hyvin käyttäjät ovat perehtyneet 
puhallus-paineluelvytykseen ja potilaan arviointiin.

LAITTEEN TOIMINTA OPETUSTILANTEESSA

Philipsin HeartStart FRx Trainer on tarkoitettu käytettäväksi pätevän 
opettajan pitämässä puoliautomaattisen ulkoisen defibrillaattorin käyttöä 
koskevassa koulutuksessa.

Kun opetustilanne on käynnissä, FRx Trainer jäljittelee FRx-defibrillaattorin 
toimintaa todellisessa hätätilanteessa. Laite esimerkiksi antaa äänikehotteita, 
neuvoo käyttäjää antamaan yhden tai useamman simuloidun defibrillaatioiskun, 
pysähtyy puhallus-paineluelvytyksen ajaksi ja antaa puhallus-paineluelvytyksen 
ohjausta. Jos käyttäjä ei paina painikkeita 10 minuutin kuluessa, Trainer 
sammuu.

Tilanne 8

Elektrodien vianmääritys, 
rytmin kääntämiseen tarvitaan 
kaksi defibrillaatioiskua.

• Trainer havaitsee elektrodien huonon 
kontaktin ja toistaa elektrodien 
kiinnittämisohjeet.

• Kun yksi elektrodi on irrotettu ja 
kiinnitetty uudelleen, Trainer havaitsee 
defibrilloitavan rytmin ja antaa 
defibrillointikehotuksen.

• Trainer havaitsee yhä defibrilloitavan 
rytmin ja antaa toisen defibrillointike-
hotuksen.

• Trainer havaitsee rytmin, jota ei voi 
defibrilloida.

OPETUSTILANTEEN 
KUVAUS

OPETUSTILANTEEN TIEDOT
11
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TÄRKEÄÄ: FRx Trainer ei simuloi kaikkia HeartStart FRx -defibrillaattorin 
ominaisuuksia.
• FRx Trainer -laitetta ei voi käyttää (kliinisten) SMART II -elektrodien 

kanssa. Jos SMART II -elektrodit kiinnitetään, FRx Trainer pyytää 
toistuvasti kiinnittämään harjoitteluelektrodit.

• FRx Trainer ei tee pariston asettamistestejä eikä säännöllisiä automaattisia 
testejä.

• Kun vauvojen/lasten defibrillaatioavain asetetaan Trainerin lokeroon tai 
poistetaan lokerosta opetustilanteen aikana, opetustilanne käynnistyy 
uudelleen.

• FRx Trainer käyttää aina normaalia Iskua ei suositella -taukoa.

OLETUSASETUSTEN MUUTTAMINEN

HeartStart FRx Traineriin on määritetty valmiiksi useimpiin käyttötarpeisiin 
sopivat oletusasetukset. Käyttäjä voi muuttaa seuraavassa taulukossa 
esitettyjen parametrien asetuksia. 

Jos haluat muuttaa Trainerin parametreja, irrota paristolokeron kansi ja etsi 
paristolokeron pohjassa olevat kytkimet. Säädä pienellä työkalulla ON- ja 
OFF-kytkinten asetuksia seuraavassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaan.

PARAMETRI KYTKIN ASETUS (OLETUSARVO = OFF)

Äänenvoimakkuus 1 OFF: suuri 
ON: pieni

Iskua ei suositella -tauko*

(minuuttia)
2 & 3 Kytkin 2  Kytkin 3 Asetus 

OFF  OFF  2,0 
ON  OFF  1,0 
OFF  ON  1,5 
ON  ON  3,0

Puhallus-
paineluelvytyksen 

ohjauksen painelut/
puhallukset†

4 OFF: aikuinen 30 painelua / 2 puhallusta 
lapsi 30 painelua / 2 puhallusta

ON: aikuinen 30 painelua / 2 puhallusta 
lapsi 15 painelua / 2 puhallusta
12
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 VIANMÄÄRITYS

Seuraavassa taulukossa on vianmääritysohjeita.

Puhallus-
paineluelvytyksen 

ohjauksen puhallukset

5 OFF: sisältää puhallukset 
ON: ilman puhalluksia

iskusarja 6 OFF: 1 
ON: 3

Ohjelmatauko*

(minuuttia)
7 & 8 Kytkin 7  Kytkin 8 Asetus 

OFF  OFF  2,0 
ON  OFF  1,0 
OFF  ON  1,5 
ON  ON  3,0

* Jos Traineriin on määritetty puhallukset sisältävä puhallus-paineluelvytyksen ohjaus ja käyttäjä valitsee puhallus-paineluelvytyksen 
ohjauksen painamalla i-painiketta, oletusarvoisen tauon ja puhallus-paineluelvytyksen ohjauksen asetusten (kahden minuutin 
tauko, 30 painelua / kaksi puhallusta) tuloksena on viisi jaksoa puhallus-paineluelvytyksen ohjausta. Jaksojen määrä vaihtelee 
muissa asetuksissa. Kaikissa asetuksissa puhallus-paineluelvytyksen ohjaus alkaa ja loppuu paineluilla.

† Puhallus-paineluelvytyksen ohjauksen paineluiden/puhallusten valinta (kytkin 4) on käytettävissä vain, jos puhallus-paineluelvytyksen 
ohjauksen puhallusten (kytkimen 5) asetukseksi on määritetty OFF (sisältää puhallukset). Muussa tapauksessa puhallus-
paineluelvytyksen ohjauksen painelut jatkuvat ilman puhallusten taukoja.

PARAMETRI KYTKIN ASETUS (OLETUSARVO = OFF)

TOIMINTA MAHDOLLINEN SYY SUOSITELTAVAT TOIMET

Trainer ilmoittaa 
analysoivansa 
tietoja, ennen 
kuin elektrodit 
on kiinnitetty 
opetusnukkeen.

• Käyttäjä on koskenut 
elektrodien geelipintaa 
ja aktivoinut Trainerin 
anturipiirit.

• Elektrodien johdot 
ovat kiertyneet.

• Elektrodien johtoja ei 
ole erotettu. 

• Elektrodit koskettavat 
toisiinsa.

• Älä koske elektrodien 
geelipintaa. 
 

• Suorista elektrodien 
kiertyneet johdot.

• Erottele elektrodien 
johdot elektrodien ja 
punaisen tarran väliltä. 

• Erota elektrodit. 
13
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toimi ympäristöystävällisesti ja noudata sähkölaitteiden, elektroniikan ja 
paristojen hävittämisessä paikallisia säädöksiä. Nämä jätteet voivat saastuttaa 
ympäristöä ja olla terveydelle vaarallisia. 

FRx Trainer sisältää elektronisia komponentteja. Sitä ei saa hävittää 
lajittelemattoman sekajätteen mukana. Oheinen merkintä muistuttaa, 
että elektronisten laitteiden jätteet on hävitettävä erikseen ja 
kierrätettävä säädösten mukaisesti. 

Trainer ei ilmoita 
analysoivansa 
tietoja, kun 
elektrodit on 
kiinnitetty 
opetusnukkeen.

• Elektrodit on 
kiinnitetty väärin. 
 
 
 
 

• Elektrodit ovat vanhoja 
tai viallisia tai niiden 
sininen geelipinta ei 
ole ehjä.

• Elvytysnukkesovitin on 
rikki.

• Elektrodeja ei ole 
irrotettu ja asetettu 
uuteen kohtaan 
opetustilanteissa 3 ja 8.

• Elektrodien johdot 
ovat kiertyneet.

• Tarkista, että elektrodit 
ja elvytysnukkesovitin 
on asetettu oikein. 
Irrota elektrodit tai 
sovitin ja aseta ne 
uuteen paikkaan, jos 
laite neuvoo niin.

• Vaihda harjoituselektrodit. 
 
 

• Vaihda elvytysnukkesovitin. 

• Irrota yksi elektrodi ja 
kiinnitä se uudelleen. 
 

• Suorista elektrodien 
kiertyneet johdot.

Trainerin 
äänikehotteissa 
on häiriöitä.

• Jokin paristoista on 
väärin päin.

• Aseta paristot uudelleen 
paikalleen paristoloke-
rossa olevan kaavion 
mukaisesti. 

Paristojen varaus 
loppuu 
ennenaikaisesti.

• Virtapainiketta on 
painettu vahingossa 
Trainer-laitetta 
varastoitaessa.

• Jokin paristoista on 
väärin päin.

• Säilytä Traineria niin, 
ettei virtapainiketta 
voida painaa vahingossa. 

• Aseta paristot uudelleen 
paikalleen paristoloke-
rossa olevan kaavion 
mukaisesti.

TOIMINTA MAHDOLLINEN SYY SUOSITELTAVAT TOIMET
14
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Philips Healthcare

USA
Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431, USA
(800) 263-3342

Kanada
Philips Healthcare, a Division of Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road 
Markham, Ontario 
L6C 2S3, Canada
(800) 291-6743 

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Cardiac and Monitoring Systems
Hewlett-Packard Strasse 2
71034 Boeblingen, Saksa
(+49) 7031 463-2254

Latinalainen Amerikka
Philips Medical Systems Ltda.
Av. Dr. Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 401
Parte 16 – 06460-040 – Barueri/SP, Brasilia
0800 7017789 

Tyynenmeren alue ja Aasia:
Philips Electronics Hong Kong Ltd.
6/F, Core Building 1
1 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin. New Territories, Hong Kong
(852) 2821 5888

Philips Healthcare on osa  

Royal Philips Electronics -konsernia
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