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Select and Pedi-Select Extrication Collar

980010 Stifneck Select (Qty.1)
980012 Stifneck Select, green (Qty.1)
980020 Stifneck Pedi-Select (Qty.1)
989910 Stifneck Select, Private Label (Qty. 1)
989920 Stifneck Pedi-Select, Private Label (Qty. 1)

Manufactured in China for:
LAERDAL MEDICAL AS, Norway
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway
Tel. +47 51 51 17 00,
Fax +47 51 52 35 57

Distributed by:
Canada and Latin America:
LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
151 Nashdene Rd., Unit #45
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3
Tel. +1 (416) 298-9600,
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)
ou en français (800) 567-9987
Fax +1 (416) 298-8016

USA:
LAERDAL MEDICAL CORPORATION
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840
Wappingers Falls, New York 12590-8840
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545

Australia
Laerdal Pty. Ltd.
8 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166.

Laerdal do Brasil
Al. Tocantins 125 – sl 01 – Alphaville
Barueri / SP / Brazil
06543-260
Tel: +55 11 4193-8007
e-mail: comercial@laerdal.com

LATEX

Stifneck Select
Directions for Use

ENGLISH
ČESKÝ
DANSK
DEUTSCH
ESPANÕL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
NORSK
POLSKI
PORTUGUÊS
Русский
SVENSK
SUOMI
日本語
中文
한국어

https://wszystkodobasenow.pl/kolnierze-ortopedyczne-stifneck

https://wszystkodobasenow.pl/kolnierze-ortopedyczne-stifneck
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Przeznaczenie
Niniejszy	produkt	przeznaczony	jest	do	stabilizacji	
odcinka	szyjnego	kręgosłupa	w	neutralnej	pozycji	
na	czas	transportu,	w	połączeniu	z	innym	sprzętem	
unieruchamiającym	głowę	lub	całe	ciało.

Zaczepy	kaniuli	służą	do	mocowania	przewodów	
tlenowych.

Ważne
 – W przypadku podejrzenia urazu rdzenia 

kręgowego prawidłowe unieruchomienie odcinka 
szyjnego jest tylko częścią całego procesu 
unieruchomienia pacjenta.

 – Konieczne jest prawidłowe całkowite 
unieruchomienie pacjenta, aby zapobiec ruchom 
kręgosłupa. 

Ostrzeżenia
 – Kołnierze Stifneck Select mogą być używane 

wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników 
służb ratowniczych.

 – Nieprawidłowe użycie może skutkować 
urazem lub trwałym kalectwem. Zawsze należy 
przestrzegać lokalnych procedur dotyczących 
unieruchamiania kręgosłupa. 

 – Używać kołnierza o odpowiednim rozmiarze. 
Zbyt duży kołnierz może spowodować przeprost 
kręgosłupa szyjnego, natomiast zbyt mały może 
nie zapewnić odpowiedniej stabilizacji.

 – Nie wolno regulować kołnierzy Select lub Pedi-
Select na pacjencie.

Instrukcja	użycia
1. Pomiar	pacjenta.

Pozycja neutralna

Bark do 
podbródka.

	
Ustawić	głowę	w	pozycji	neutralnej	lub	ze	
wzrokiem	skierowanym	w	przód,	o	ile	jest	to	
zgodne	z	lokalnie	obowiązującymi	procedurami.
	
2. Dopasować	rozmiar	kołnierza	do	pacjenta:	

Select:	Wybrać	spośród	4	ustawień	kołnierza	
dla	dorosłych.	
Pedi-Select:	Wybrać	spośród	3	ustawień	
kołnierza	pediatrycznego.	
	

Brzeg plastiku do otworu.

3. Złożyć	i	zablokować	kołnierz	regulowany

4. Użyć	 tej	 samej procedury do regulacji obu 
kołnierzy.

Zablokować	kołnierz	z	obu	stron	poprzez	
wciśnięcie	zaczepów.

5. Uformować	kołnierz	

6. Założyć	kołnierz	 trzymając	głowę	pacjenta	w	
pozycji	neutralnej.

Umieścić	 część	 podbródkową	 pod	 samą	
brodą.	 Jeśli	 rozmiar	 jest	 niewłaściwy,	
należy	 zdjąć	 kołnierz,	 zmienić	 ustawienie	
rozmiaru	 i	 ponownie	 założyć	 kołnierz.	

Podtrzymując	 na	 swoim	 miejscu	 część	
podbródkową	owiń	kołnierz	wokół	szyi	i	zapnij	go.
	

Jeśli	 pacjent	 jest	 ułożony	 na	 wznak,	 należy	
wsunąć	tylną	część	kołnierza	za	szyję,	a	następnie	
umieścić	odpowiednio	część	podbródkową.

Specyfikacja	techniczna
Przechowywanie:	
Nie	przechowywać	kołnierza	w	stanie	złożonym.	
Przechowywać	na	płasko.

Zakres	temp.	przechowywania:
-34°C	do	52°C

Zakres	temp.	pracy:
-25°C	do	43°C

Polski

Dopasować	część	podbródkową	
kołnierza	do	rozmiaru	wybranego	

w	punkcie	2.
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The product is in compliance with the essential 
requirements of Council Directive 93/42/EEC as 
amended by Council Directive 2007/47/EC.

CS Výrobek	 vyhovuje	 základním	
požadavkům	 směrnice	Rady	 93/42/EHS	
o	zdravotnických	prostřecích	v	souladu	s	
novelizací	směrnice	2007/47/EC.

DA Produktet er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav i Council Directive 93/42/
EEC, som er forbedret af Council Directive  
2007/47/EC

DE Dieses Produkt entspricht den zentralen 
Anforderungen der Ratsrichtlinie 93/42/EW, 
wie vom Richtlinienrat berichtigt 2007/47/
EC.

ES Este producto cumple los requerimientos 
esenciales de la directiva 93/42/CEE, 
modificada por la directiva 2007/47/CEE.

FR Le produit est conforme aux exigences 
essentielles de la Directive du Conseil 93/42/
CEE modifiée par la Directive du Conseil 
2007/47/CE.

IT Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali 
della Direttiva 93/42/CEE come modificato 
dalla Direttiva 2007/47/CE.

NL Dit product voldoet aan de essentiële 
voorwaarden van de Council Directive 
93/42/EEC zoals aangepast door Council 
Directive 2007/47/EC.

NO Produktet er i overensstemmelse med de 
grunnleggende kravene i Forskrift om 
medisinsk utstyr - FOR-2005-12-15-1690.

PL Produkt	 odpowiada	 zasadniczym	
wymaganiom	 dyrektywy	 Rady	 nr	 93/42/
EWG	 zmienionej	 dyrektywą	 Rady	
2007/47/WE.

PT O produto esta de acordo com os 
recomendações essenciais da Diretriz do 
Conselho  93/42/ECC como mencionado 
pela Diretriz do  Conselho 2007/47/EC.

RU Изделие	 соответствует	 главным	
требованиям	 директив	 Совета	 по	
медицинскому	 оборудованию	 93/42/
EEC.

SV Produkten uppfyller de nödvändiga kraven i 
rådets direktiv 93/42/EEG som modifierats i 
rådets direktiv 2007/47/EC.

FI Tuote täyttää pakolliset vaatimukset koskien 
direktiiviä Council Directive 93/42/ Council 
Directive 2007/47/EC, lisäyksen mukaisesti.

JA 本製品は改正された2007/47/EC欧州評議
会指令93/42/EEC医療機器指令の必須の
必要条件に適合しています。

ZH 该产品符合理事会指令	93/42/EEC的基本
要求，由理事会指令	2007/47/EC	修改。

KO 본	제품은	의회	지침	2007/47/EC에	따라	
수정된	 93/42/EEC	 지침의	 필수	 요구	
사항을	준수합니다.

Rx Federal law (USA) restricts this device to 
sale by or on the order of a physician.

CS Rx	V	souladu	s	federálními	zákony	USA	
je	 prodej	 tohoto	 zařízení	 omezen	 na	
lékaře	či	na	jejich	objednávku.

DA Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun 
sælges af eller efter bestilling fra en læge.

DE Laut Rx-Bundesgesetz (USA) darf dieses 
Produkt nur von Ärzten bzw. auf ärztliche 
Verordnung verkauft werden.

ES Rx- La ley federal Rx de Estados Unidos 
restringe la venta de este dispositivo, que solo 
se podrá realizar por prescripción médica o 
por el propio médico.

FR La loi fédérale Rx - Rx (États-Unis) restreint 
la vente de ce dispositif par ou sur demande 
d’un médecin.

IT Secondo le leggi federali negli Stati Uniti la 
vendita di questo prodotto è soggetta a 
prescrizione medica.

NL Rx - Dit product mag alleen worden verkocht 
door, of in opdracht van, een arts (wetgeving 
VS)

NO Rx – I henhold til føderale Rx-lover (USA) 
kan dette utstyret kun selges av eller på 
forespørsel av lege.

PL Rx	-	Prawo	federalne	(w	USA)	dopuszcza	
sprzedaż	 tego	 urządzenia	 tylko	 przez	
lekarza	lub	na	zlecenie	lekarza.

PT Rx - A legislação federal norte-americana Rx 
restringe a venda do dispositivo à prescrição 
médica.

RU Rx	 -	 Федеральный	 закон	 Rx	 (США)	
накладывает	ограничения	на	продажу	
изделия,	 которое	 может	 продаваться	
только	 врачам	 или	 по	 врачебному	
предписанию.

SV Rx Federal lagstiftning (USA) begränsar 
rätten att sälja denna anordning till läkare 
eller på läkares order.

FI Rx – Yhdysvaltojen liittovaltion laki rajoittaa 
tämän laitteen myytäväksi vain lääkärille tai 
lääkärin tilauksesta.

JA 米国連邦法によりこの製品は医療従事者
への販売に限定されています。

ZH Rx	 联邦法律（美国）规定该设备只能由
医师或遵照医嘱销售。

KO Rx	미국	연방법에	따라	본	장치는	의사가	
직접	판매하거나	의사의	지시	하에	판매할	
수	있습니다.

Single Use Warning: Designed for single use 
only. Do not re-use. Re-use will lead to 
increased risk of cross contamination, 
degradation of performance and/or device 
malfunction. Laerdal is not responsible for 
any consequences of re-use.

CS Varování	–	jednorázové	použití:	Límec	je	
určen	 pouze	 k	 jednorázovému	 použití.	
Nepoužívejte	 opakovaně.	 Opakované	
používání	vede	k	nebezpečí	kontaminace,	
zhoršení	vlastností	nebo	poruše	zařízení.

DA Kun til engangsbrug: Kun bestemt til 
engangsbrug. Må ikke genanvendes. 
Genanvendelse kan medføre en øget risiko for 
krydskontaminering, forringet funktion og/
eller fejlagtig funktion. Laerdal er ikke ansvarlig 
for konsekvenserne ved genanvendelse.

DE Warnung – zum Einmalgebrauch: Dieses 
Produkt ist nur zum Einmalgebrauch 
bestimmt. Es darf nicht wiederverwendet 
werden. Eine Wiederverwendung führt zu 
einem erhöhten Kreuzkontaminationrisiko 
einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit 
und/oder zu einer Gerätestörung. Laerdal 
übernimmt für die Folgen einer 
Wiederverwendung keine Verantwortung.

ES Advertencia de un sólo uso. Diseñado para 
un solo uso exclusivamente. No reutilizar. La  
 reutilización provocará que aumente el 
riesgo de contaminación cruzada, degradación 
de su funcionamiento y/o fallos de 
funcionamiento del dispositivo. Laerdal 
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LATEX

EN Not made with natural rubber latex.

CS Při	výrobě	nebyl	použit	přírodní	gumový	
latex.

DA Ikke fremstillet med naturlig gummilatex.

DE Enthält kein Naturlatex. 

ES Este producto no contiene látex de caucho 
natural. 

FR Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de 
latex de caoutchouc naturel. 

IT Non contiene lattice di gomma naturale.

NL Gemaakt zonder gebruik van latex van 
natuurlijk rubber.

NO Inneholder ikke naturlig gummilateks. 

PL Nie	 wykonano	 z	 naturalnej	 gumy	
lateksowej.

PT Não confeccionado em látex de borracha 
natural.

RU Не	содержит	натурального	резинового	
латекса.

SV Innehåller inte latex av naturgummi. 

FI Ei sisällä luontaista lateksikumia.

JA 天然ゴムラテックス製ではありません。

ZH 非天然胶乳制成

KO 천연	고무	라텍스로	제조되지	않음
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