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Instrukcja użytkowania 

Disposable Face Masks   800-0164 

PRZEZNACZENIE 

Podtrzymywanie głowy pacjenta podczas zabiegu 

operacyjnego. Zamierzonymi użytkownikami tego 

urządzenia są pracownicy medyczni w szpitalach 

i ośrodkach chirurgicznych. 

INSTRUKCJE 

Zapoznać się z funkcjami urządzenia do 

pozycjonowania pacjenta przed użyciem go wraz z 

pacjentem. Przed zastosowaniem klinicznym należy 

zawsze przećwiczyć użycie na pielęgniarce, lekarzu 

lub odpowiednim ochotniku. 

1. Umieścić pacjenta na stole chirurgicznym/fotelu do operacji barku w pozycji leżącej. 

2. Po zaintubowaniu pacjenta przytrzymać jego głowę/szyję i podnieść w górę fotel do operacji barku, 

aby pacjent znalazł się w pozycji Fowlera (siedzącej). 

3. Poluzować przegub kulowy i ustawić pozycjoner głowy wokół głowy pacjenta. Upewnić się, że uszy 

pacjenta są odkryte. Dokręcić przegub kulowy. 

4. Przytrzymując klapy pozycjonera wzdłuż głowy, pacjenta umieścić maskę na twarzy, jak na 

zamieszczonym zdjęciu — upewniając się, że oczy, nos i usta są odkryte. 

5. Przymocować górny i dolny pasek z rzepem (wychodzący z maski) z jednej strony pozycjonera głowy. 

Następnie przymocować z drugiej strony, jak na zamieszczonym zdjęciu, upewniając się, że maska jest 

wyśrodkowana na twarzy. 

UWAGA: Głowa musi być dobrze unieruchomiona. Jeśli nie jest, należy bardziej zacisnąć pasy. 

OGÓLNE DANE TECHNICZNE 

Wymiary urządzenia (maksymalne) 

• Długość: Pasek: 74 cm +/- 1cm (29 cali +/- 0,5 cala), Maska na twarz: 23 cm +/- 1 cm (9 cali +/- 0,5 cala) 

• Szerokość: 34 cm +/- 1 cm (13,5 cala +/- 0,5 cala) 

• Głębokość: 2,5 cm +/- 1 cm (1 cal +/- 0,5 cala) 

• Waga urządzenia: 0,11 kg +/- 0,22 kg (0,25 funta +/- 0,5 funta) 

• Mocowane do sekcji zagłówka fotela do operacji barku SchureMed 

• Montaż jednoosobowy 

PRZEGLĄD KOMPONENTU 

Jednorazowa maska na twarz utrzymuje głowę pacjenta podczas zabiegu operacyjnego. Paski są miękkie i 

elastyczne, aby można je było przymocować do ramy głowy. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

• Produkt nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego. 

• W przypadku uszkodzenia podczas transportu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta 

dostępnym pod numerem (888) 724-8763 lub (781) 982-7000, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu 

materiału. W sprawach związanych z gwarancją należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta. 

• Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 
(UE) 2017/745 

• Urządzenie przechowywać w temperaturze od -20°C do 30°C (od -4°F do +86°F). 

 TYLKO DLA JEDNEGO PACJENTA — zutylizować po każdym użyciu 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW  
Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi oraz 

właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę. 

Basic UDI-DI: 081001460F0011DM 

Wersje językowe instrukcji użytkowania w postaci elektronicznej 

Aby pobrać i wydrukować instrukcję użytkowania, należy odwiedzić stronę 

internetową http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

Glosariusz symboli 

Symbol Tytuł Opis symbolu 

 Producent Wskazuje producenta wyrobu medycznego. 

 
Upoważniony przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskiej 

Wskazuje upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej. 

 Termin ważności Oznacza datę, po której wyrobu medycznego nie należy używać. 

 Kod partii Określa kod partii producenta, dzięki czemu można zidentyfikować partię lub serię. 

 
Numer katalogowy lub 
produktu 

Określa numer katalogowy producenta lub numer elementu, dzięki którym można zidentyfikować 
wyrób medyczny. 

 Numer seryjny 
Określa numer seryjny producenta, dzięki któremu można zidentyfikować konkretne urządzenie 
medyczne. 

 

 Uwaga 
Wskazanie, że konieczna jest ostrożność podczas obsługi urządzenia lub sterowania w pobliżu 
miejsca, w którym znajduje się symbol lub wskazanie, że bieżąca sytuacja wymaga uwagi operatora 
lub działania operatora w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji. 

 Wyrób medyczny Określa, że element stanowi wyrób medyczny. 

 Unikalny identyfikator wyrobu Wskazuje kod kreskowy jako zawierający unikalne informacje o identyfikatorze wyrobu. 

 Oznakowanie CE Zgodność z przepisami europejskimi. 

 
Do użytku przez jednego 
pacjenta 

Określa, że element stanowi wyrób medyczny do użytku przez jednego pacjenta. 

 

Producent 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  

Bezpłatny numer telefonu (888) 724-8763 | tel. (781) 982-7000 | faks (781) 982-7001 

| orders@schuremed.com 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Autoryzowany przedstawiciel 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Holandia 

 

 


