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Gaminio aprašymas
„HandyBelt“ diržas naudojamas prilaikyti perkeliant. Dažniausiai diržas naudojamas pacientui, o slaugytojas jį naudoja kaip 
pagalbinę priemonę perkeliant. Kitu atveju, jį gali naudoti tiek pacientas, tiek slaugytojas, kad pacientas taip pat galėtų 
prisilaikyti už diržo perkeliant.

           SVARBU!
Perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu 
visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Įsitikinkite, kad priedą galima 
naudoti perkeliant. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento 
saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.   
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Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolių aprašymas

Simbolis Aprašymas

 Įspėjimas. Naudokite, kai reikia būti ypač atsargiems ir dėmesingiems.

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą

CE ženklas 

Oficialus gamintojas

Pagaminimo data

Gaminio identifikatorius

Serijos numeris

Medicinos prietaisas

Nevalyti chemiškai

Nelyginti

Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje

Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje

Skalbimas
Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F

Be latekso

Periodinė patikra

Nebalinti

Džiovinti ant virvės šešėlyje

Facing Out Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje.

Facing Out Simbolis įrangos išorėje.

(01) 0100887761997127
(11) MMmmDD
(21) 012345678910

GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija.
(01) Visuotinis prekės numeris
(11) Gamybos data
(21) Serijos numeris
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Saugumo nurodymai
  Prieš naudodami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.

•  Suplanuokite perkėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
•  Atsakingas jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų. 
•  Pacientas turi suprasti ir vadovautis instrukcijomis, kad stebėtų natūralią judesio seką kėlimo metu.
•  Pacientas turi gebėti laikyti galvą ir juosmenį stabiliai bei stačiai sėdėti. Mokant vaikščioti, taip pat svarbu, kad pacientas 

gerai laikytų pusiausvyrą stovėdamas ir gebėtų eidamas atskirai perkelti savo pėdas.
•  Prieš perkeldami patikrinkite, ar tinkamai apjuosta „HandyBelt“ diržu.
•  „HandyBelt“ nėra pagalbinė kėlimo priemonė, o rankenos nėra skirtos kelti.
•  Siekiant kaip galima mažiau apkrauti slaugytoją tuo atveju, jei pacientas nukristų, svarbu, kad slaugytojas savo jėga  

nelaikytų paciento stovinčio. Vietoje to slaugytojui rekomenduojama tolygiu judesiu nuleisti pacientą ant grindų. 
Nepamirškite atlaisvinti rankenų, kad nebūtų sužalotos slaugytojo rankos jas suspaudus.

•   Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose. 

 
I klasės medicinos prietaisas

Gaminio pakeitimai
„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliekame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos 
apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Liko“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicininių prietaisų pramonei, ISO 13485.  
„Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkos standartą ISO 14001.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams
Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra 
naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite gaminį. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:
•  audinį
•  dirželius
•  siūles
•  rankenas
•  saugos sagtį

  Nenaudokite apgadintų gaminių.  
Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Skalbimo nurodymai: žr. gaminio etiketę. 

Numatyta eksploatavimo trukmė
Šį gaminį reikia reguliariai tikrinti laikantis šio instrukcijų vadovo, ypač nuplovus. Ypatingai atidžiai reikia apžiūrėti, ar nenusidėvėjusios 
arba nepažeistos siūlės, dirželiai / rankenos, audinys ir (arba) nepakitusios audinio savybės. Naudokite vadovaudamiesi šiomis 
bei techninės ir kitos priežiūros instrukcijomis. Gaminį galima naudoti tol, kol jis po patikros pripažįstamas tinkamu naudoti.

Perdirbimo instrukcijos
Visas gaminys turėtų būti rūšiuojamas kaip degios atliekos.
„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad 
būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip 
reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, 
regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.
Kilus abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo 
protokolų nurodymų.

Techninė ir kita priežiūra



Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

www.hillrom.com
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„HandyBelt“ apžvalga

Pavadinimas Gaminio Nr. Dydis Dydžio ženklinimas (A) Rankenų skaičius (B) Ilgis (C/D)
„HandyBelt“ 3760014 S mažas Oranžinis 7 60/100 cm (24 col. /39 col.)

„HandyBelt“ 3760015 M vidutinis Geltonas 9 75/120 cm (30 col. /47 col.)

„HandyBelt“ 3760016 L didelis Mėlynas 11 90/140 cm (35 col. /55 col.)

„HandyBelt“ 3760017 XL ypač didelis Juodas 13 110/180 cm (43 col. /71 col.)

Medžiaga: poliesteris
„HandyBelt“ audinys pagamintas iš nedegių, ugniai atsparių medžiagų.

Didžiausia apkrova: Kiekviena rankena gali atlaikyti iki 30 kg apkrovą.

Alternatyvūs gaminiai
Svarbu užtikrinti, kad perkėlimo operacija nebūtų per sunki slaugytojui. Jei pacientui reikėtų daugiau atramos, bendrovė „Liko“ 
rekomenduoja naudoti kitus gaminius iš plataus kėlimo ir ėjimo pagalbinių priemonių asortimento.

Alternatyvūs gaminiai iš „Liko“ asortimento:

„Sabina“ pakėlimo iš sėdimos padėties priemonė;
„Liko LiftPants“, naudojama su paciento keltuvu;
„Liko MasterVest“, naudojama kartu su paciento keltuvu.

Uždėjimas Atjungimas

Naudojimo sritys
Pakėlimas iš sėdimos į stovimą padėtį, perkėlimas iš sėdimos į sėdimą padėtį ir prilaikymas stovint / einant.


