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Tietoa tuotteesta

Käyttötarkoitus

LifeVac-vierasesineenpoistaja on tukehtumassa olevan henkilön hengen 
pelastamiseksi tarkoitettu laite, jota voidaan käyttää, kun muut 
pelastustoimenpiteet eivät tuota tulosta. Toistaiseksi saatavilla ei ole muita 
tukehtumaisillaan olevan henkilön hengen pelastamiseksi tarkoitettuja 
apuvälineitä. LifeVac-laitetta on helppo käyttää ja se voi olla ainoa 
hengenpelastuskeino tilanteessa, jossa perinteiset ensiaputoimenpiteet eivät 
tuota toivottua tulosta.

Yleisiä ohjeita

Säilytä LifeVac-laite huoneenlämmössä. Älä säilytä laitetta suorassa 
auringonvalossa. Älä säilytä sitä myöskään autotallissa tai muussa vastaavassa 
paikassa, jossa suuret lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa muutoksia laitteen 
toimintaan. Laite sopii säilytettäväksi hyvin esimerkiksi keittiön kaapissa.

Toimitus

Tarkista, että LifeVac-laitteen pakkauksen mukana tulee seuraavat tarvikkeet: 
kaksi maskia aikuiselle ja yksi pienempi maski, LifeVac-laite, ohjekirja ja 
käyttöohje. Tarkista, ettei laitteessa ole repeämiä tai muita vikoja. Jos havaitset 
tuotteessa puutteita tai virheitä, ota välittömästi yhteys Tammediin tuotteen 
vaihtoa tai hyvitystä varten. Virheistä tulee ilmoittaa viikon sisällä tuotteen 
toimituspäivästä.

Ohjeita käyttäjälle

LifeVac-laitetta tulee käyttää, jos perinteisistä ensiaputoimenpiteistä, kuten 
selkään läimäytyksistä tai Heimlichin otteesta ei ole apua. LifeVac-laite on 
tarkoitettu käytettäväksi vain vierasesineen aiheuttamassa 
tukehtumistilanteessa olevalle potilaalle. LifeVacia ei saa käyttää, jos potilas 
hengittää itse. LifeVac on tarkoitettu käytettäväksi vain ihmisille. Sitä saa käyttää
vain kasvoilla. Älä käytä, jos potilas on yliherkkä muoville. LifeVac-laite ei sisällä 
lateksia. LifeVacia ei tule käyttää alle 18 kg painaville potilaille, koska laitetta ei 
ole testattu sitä kevyemmillä potilailla. LifeVacia ei tule käyttää potilaalle, jolla 
on intubaatioputki. Avaamattoman maskin säilyvyysaika on 36 kk.



Riskit

LifeVac ei takaa potilaan pelastumista. Tutustu maskin mukana tulevaan 
ohjeeseen ja tuotteeseen ennen hätätilannetta. Käyttäjä vastaa tuotteen 
käytöstä. LifeVac ei vastaa tuotteen käytön seurauksena tulleista vahingoista
ja/tai kuolemantapauksista. Tuotteen käyttö voi aiheuttaa myös mustelmia 
kasvoissa tai yskää. Tuotteen käyttöön liittyy myös pieni ilmarinnan riski. 
Näiden riskien minimoimiseksi noudata LifeVacin ohjeita ja käytä tuotetta 
vain ohjeiden mukaisesti. Katso lisätietoja ja ohjevideoita osoitteesta 
www.lifevac.fi.

Lue kaikki dokumentit ennen käyttöä  

Tuote ei sisällä lateksia

       Ei saa käyttää uudelleen 

     Älä altista suoralle auringonvalolle

Käsittele varoen 

LATEX      LATEX

http://www.lifevac.fi/




Vältä tukehtumistilanteet

Lapset

Pienen  lapsen  hengitystiet  ovat  halkaisijaltaan  suunnilleen  lapsen  pikkusormen
kokoiset.  Lapsen  nielemisrefleksi  ja  hampaat  eivät  ole  täysin  kehittyneet,  joten
esimerkiksi suurten ruuanpalojen paloittelu pureskelemalla voi olla heille vaikeaa.

Tukehtumistilanteiden välttäminen lapsilla

Aikuisen tulee aina valvoa lapsen ruokailua. Lapsen tulee istua suorassa ja syödä 
ikäiselleen sopivia ruoka-aineita. 

Myös ravintorikkaat ja lapselle hyödylliset ruoka-aineet voivat hankalan muotoisina 
paloina olla vaarallisia. Tavanomaisia kurkkuun juuttuvia ruoka-aineita ovat mm. 
makkara, popcorn, tikkarit, makeiset, pähkinät ja siemenet, kuivatut hedelmät ja muut 
ruoka-aineet, joiden nieleminen voi olla vaikeaa ilman kunnollista pureskelua. 

• Lapsen ei tule syödä silloin kun hän juoksee, leikkii tai matkustaa esimerkiksi 
autossa.

• Kasvikset tulee keittää ja paloitella ennen niiden nauttimista. 
• Leikkaa makkara ensin pituussuunnassa ja paloittele sitten sivusuunnassa, jotta 

palat ovat riittävän pieniä.

Aikuiset

Tukehtuminen on kolmanneksi tavallisin kuolinsyy yli 75-vuotiailla ja tavallisin noin 85-
vuotiailla. 89-vuotiailla tukehtuminen on toiseksi tavallisin kuolinsyy. Vaikka ruokaa ei 
pureskeltaisi kunnolla, tavallisin tukehtumissyy on liian nopea syöminen ja alkoholin 
nauttiminen syömisen yhteydessä. Todetut sairaudet, kuten ALS-tauti, 
aivoverenkiertohäiriöt tai Alzheimerin tauti, voivat myös kasvattaa tukehtumisriskiä.

Tukehtumistilanteiden välttäminen aikuisilla

Muutamat yksinkertaiset neuvot voivat estää sinun tai läheisesi tukehtumisen. 
Näihin kuuluu esimerkiksi ruuan pureskelu huolellisesti, erityisesti jos käytät 
hammasproteesia. Vältä myös nauramista tai puhumista syödessä.



Ohjeita tukehtumisen välttämiseksi aikuisilla:

• Istu suorassa tuolilla tai nojatuolissa.
• Paloittele syötävät palaset sopivan kokoisiksi, jotta ne on helppo purra ja 

niellä. Vältä syömistä ähkyyn asti.
• Nauti ruokaa ja juomaa vuorotellen, ei yhtä aikaa.
• Ota ruokaa suuhun vähän kerrallaan.
• Valitse sopiva ruuan määrä ja palojen koko jokaiselle yksilöllisesti.

Valmistaja:

LifeVac Europe Ltd, Carnanton, King Street, Combe Martin, 
Devon EX34 0AD, UNITED KINGDOM. www.lifevac.eu Puh: 
+447599210161

Maahantuoja:

http://www.lifevac.eu/
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