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SkillGuide

SkillGuide är en apparat utformad för att ge 
summativ återkoppling i realtid om hjärt- och 
lungräddning.

www.laerdal.com



SkillGuide och bruksanvisning.

Medföljande delar 



Anslut

Anslut SkillGuide till dockan.



Koppla på

Slå på strömmen till dockan för att aktivera 
SkillGuide.



Start 

Sessionstimern startar när man börjar hjärt- och 
lungräddningen och stannar när man växlar till Rapport-
läge. Tryck in och håll inne knappen i en sekund för att 
återställa.



Växla mellan lägen

Feedback- 
läget

Tryck på knappen för att 
växla mellan olika lägen.

Ingen  
feedback-läget

Rapport-
läget 



I Feedback-läge visar lysdioderna återkoppling om 
kompressionen i realtid. Tiden för sessionen och fel 
handplacering (om sådan förekommer) visas på skärmen. 

Feedback-läget



Feedback-läget

Fullständigt frigörande

Rätt djup

För ytlig

Ofullständigt 
frigörande

Djupindikator 

Bra kompressionshastighet

För snabbFör långsam

Mätare av kompressionshastighet



I läget "Ingen feedback" visas ingen feedback om 
kompressionen, endast timern för sessionen.

Ingen feedback



Poängvärde  
för kompression

Del av kompression

Poängvärde  
för ventilation

Sessionstimer

Rapport-läget 

I Rapport-läget visar lysdioderna och displayen en 
sammanfattning av hur det gick under sessionen.



Poängvärde för kompression 
Ett sammanlagt poängvärde för kompressioner 
under sessionen. Faktorer som används för att 
beräkna poäng är kompressionsdjup, hastighet, 
frigörande och handposition. 

Indikatorlamporna visar aktuella fel för djup, 
hastighet och frigörande för sessionen. Det mest 
betydande felet kommer att blinka. 

Rapport-läget 



Handposition 
Hjärtsymbolen anger om handpositionen var rätt  
eller felaktig. 

Rapport-läget 

Rätt  
handposition

Felaktig  
handposition



Poängvärde för ventilation 
Ett sammanlagt poängvärde för ventilation. Faktorer 
som används för att beräkna poängvärdet är volym 
och hastighet för ventilationen. 

Ventilationsvolym 
Det mest betydelsefulla felet (om något) visas som 
en kort animering. 

För hög  
volym

Rätt  
volym

För låg  
volym

Rapport-läget 



Sessionstimer 
Mäter varaktigheten från den första 
kompressionen eller ventilationen till 
sessionen avbryts. En session kan avbrytas 
genom att man växlar till rapport-läge. 

 
Kompressionsandel

Hur många procent under sessionen där 
kompressioner gavs.

Besök www.laerdal.com för mer information 
om hur poängvärden beräknas.

Rapport-läget 
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Viktig produktinformation



SkillGuide Svenska

Miljöbetingade specifikationer
Temperatur och luftfuktighet
Driftstemperatur : 0 °C till +40 °C; luftfuktighet <95 % icke-kondenserande.
Temperatur för förvaring och transport: -15 °C till +50 °C

Vatten- och smutstålighet
Inträngande av fasta främmande föremål - klass IP3X enligt IEC60529.
Inträngande av vatten - klass IPX2 enligt IEC60529.

Vatten och fukt 
Använd inte apparaten under eller nära vatten. Använd inte produkten med våta händer.

Rengöring 
Koppla bort SkillGuide från dockan innan rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel 
och sprejrengöring. Använd en luddfri trasa lätt fuktad med vatten för att rengöra utsidan.

Service 
Försök inte att ta isär eller utföra servicearbete på SkillGuide. Demontering och service får 
endast utföras av behörig servicepersonal.

Deklaration om CE-överensstämmelse
Laerdal Medical AS förklarar härmed att då produkten är CE-märkt 
överensstämmer den med de grundläggande kraven i rådets direktiv 2004/108/EG  
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och rådets direktiv 2011/65/EU om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS).

WEEE 
Elektriskt och elektroniskt avfall 
Denna produkt är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om elektriskt och 
elektroniskt avfall (WEEE). Genom att säkerställa att produkten hanteras på 
rätt sätt bidrar ni till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa som felaktig avfallshantering annars skulle kunna resultera 
i. Symbolen på produkten eller i medföljande dokumentation markerar att 
denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in 
på uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. 
Avfallshanteringen måste ske i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna. 
För närmare information om hantering, återvinning och återanvändning av denna 
produkt, kontakta er kommun, sophämtningstjänst eller ett Laerdal-ombud.



FCC Statement (applies only to USA) 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1)This device may not cause harmful interference (2)This device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment  

and receiver. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
• The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all 

optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules. 

BEGRÄNSAD GARANTI
Se vidare Laerdals globala garantiförklaring. Mer information finns på: www.laerdal.com

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



© 2013 Laerdal Medical AS. Med ensamrätt.  
Tillverkare av apparaten: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norge  
Tel: (+47) 5151 1700
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