
În acest document, persoana ridicată este denumită „pacient”, iar persoana care o ajută este denumită „îngrijitor”.

Descrierea produsului
Liko HygieneSling este conceput pentru a ajuta la îmbrăcarea 
şi dezbrăcarea în timpul ridicării pe şi de pe toaletă, acestea 
fiind situaţii de ridicare care sunt adesea dificile pentru 
îngrijitori. Datorită deschiderii mari din jurul posteriorului, 
îmbrăcarea şi dezbrăcarea pot fi efectuate chiar în timpul 
procedurii de ridicare. HygieneSling este uşor de aplicat chiar 
dacă pacientul este poziţionat fără spaţiu liber în scaunul cu 
rotile. Braţele pacientului trebuie să se afle întotdeauna în 
afara dispozitivului HygieneSling, pentru siguranţă.
HygieneSling funcţionează, de obicei, bine pentru pacienţii 
care poartă pantaloni lungi, fuste şi colanţi.
Este necesară o stabilitate bună a corpului, pentru aşezare 
fermă pe HygieneSling. Adesea, este foarte potrivit pentru 
pacienţii cu o anumită rigiditate corporală. Mod. 41 este 
echipat cu o curea. O curea aplicată corect şi braţele 
amplasate în afara hamului protejează pacientul din 
a aluneca în afara hamului.
Toate dimensiunile sunt fabricate din poliester într-o singură 
nuanţă de verde, cu suport pentru picioare consolidat şi 
căptuşit cu material reiat. 

Pentru persoanele cu echilibru compromis sau care necesită 
un braţ amplasat în interiorul hamului, este recomandat să 
utilizaţi Liko HygieneSling with Safety belt Mod. 45. Aceste 
modele au o curea de siguranţă care susţine şi ridică pacientul 
de partea superioară a corpului, în cazul în care acesta se lasă 
prea mult în timpul procedurii de ridicare.

Alternativă pentru pacienţii cu tonus muscular slab
Pentru ridicarea pe/de pe toaletă a pacienţilor cu tonus 
muscular slab (şi care necesită o susţinere mai mare a 
torsului), este recomandată să se utilizeze Liko HygieneVest 
Mod. 55. Modelul 55 este echipat cu un suport încorporat 
pentru cap.

 Braţele pacientului trebuie să fie menţinute în afara 
HygieneSling Mod. 41 în timpul procedurii de ridicare, 
pentru a evita riscul de alunecare în afara hamului.

Elevatoare adecvate
Hamul HygieneSling poate fi utilizat împreună cu toate 
elevatoarele suspendate şi mobile de la Liko. Puteţi alege 
între elevatoarele suspendate LikoGuard™, Likorall™ şi 
Multirall™ sau elevatoarele mobile Golvo™, Viking™, Uno™ 
şi Liko™ M220/M230.
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Liko™ HygieneSling with Belt, Mod. 41
Instrucţiuni de utilizare

 IMPORTANT!

Ridicarea şi transferul unui pacient implică întotdeauna un anumit nivel de risc. Înainte de utilizare, citiţi instrucţiunile de 
utilizare atât pentru elevatorul pentru pacient, cât şi pentru accesoriile de ridicare. Este important să înţelegeţi în totalitate 
conţinutul instrucţiunilor de utilizare. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar de către personalul instruit. Asiguraţi-vă că 
accesoriile de ridicare sunt adecvate pentru elevatorul utilizat. Utilizaţi-le cu grijă şi atenţie. În calitate de îngrijitor, sunteţi 
întotdeauna responsabil pentru siguranţa pacientului. Trebuie să ştiţi dacă pacientul este capabil să facă faţă ridicării. 
Dacă există neclarităţi, vă rugăm să contactaţi producătorul sau furnizorul. 
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Aceste simboluri se pot găsi în acest document şi/sau pe produs.

Descrierea simbolurilor

Simbol Descriere

 Avertisment; această situaţie necesită un plus de îngrijire şi atenţie.

Citiţi Instrucţiunile de utilizare înainte de utilizare

Marcaj CE 

Producător legal

Data fabricaţiei

Identificator de produs

Număr de serie

Dispozitiv medical

Nu curăţaţi cu metode chimice

Nu călcaţi cu fierul

Uscare cu aer cald

A nu se usca în uscător cu tambur

Spălare
Simbolul apare întotdeauna în combinaţie cu temperatura recomandată în °C şi °F.

Nu conţine latex

Inspecţie periodică

Nu folosiţi înălbitor

A se usca căptuşeala la umbră

Facing Out Direcţie în sus şi simbol de pe exteriorul echipamentului.

Facing Out Simbol de pe exteriorul echipamentului.

(01) 0100887761997127
(11) AALLZZ
(21) 012345678910

Cod de bare matrice de date GS1, care poate conţine următoarele informaţii.
(01) Cod articol comercial global
(11) Data de fabricare
(21) Număr de serie
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Instrucţiuni de siguranţă
 Înainte de ridicare, reţineţi următoarele aspecte:

•   O persoană responsabilă din organizaţia dvs. trebuie să decidă, în funcţie de caz, dacă este nevoie de unul sau 
mai mulţi îngrijitori.

•  Asiguraţi-vă că hamul selectat este adecvat necesităţilor pacientului, în funcţie de model, dimensiune, material şi design.
•  Sarcina maximă totală pentru un sistem de ridicare este determinată întotdeauna de produsul din sistem cu cea mai mică 

sarcină maximă specificată.
• Din motive de igienă şi siguranţă, utilizaţi hamuri individuale.
•  Planificaţi operaţiunea în aşa fel încât să fie efectuată cât mai sigur şi uşor posibil.
• Verificaţi dacă accesoriul de ridicare este suspendat vertical şi se poate deplasa liber.
•   Deşi barele de susţinere Liko sunt echipate cu mecanisme de blocare, trebuie să le utilizaţi cu multă atenţie. Înainte 

de a ridica pacientul de pe suprafaţa pe care stă, dar după întinderea completă a curelelor, asiguraţi-vă că acestea 
sunt corect conectate la cârligele barelor de susţinere.

• Asiguraţi-vă că pacientul stă în siguranţă în ham înainte de a-l transfera în altă locaţie.
•   Nu ridicaţi niciodată pacientul de pe suprafaţa pe care este aşezat mai sus decât este nevoie pentru a efectua procedura 

de ridicare şi transfer.
•  Nu lăsaţi niciodată pacientul nesupravegheat în timpul ridicării.
•   Asiguraţi-vă că roţile scaunului cu rotile, ale patului, ale tărgii mobile etc., sunt blocate pe durata operaţiunii  

de ridicare/transfer.
• Lucraţi întotdeauna în mod ergonomic. Folosiţi-vă de capacitatea pacientului de a participa activ la operaţiuni.
• Când nu utilizaţi hamul, nu îl lăsaţi în lumină solară directă.
• Se recomandă îndepărtarea hamului după transfer.

 Ataşarea incorectă a hamului la bara de susţinere poate provoca rănirea gravă a pacientului.

 Întoarcerea manuală a pacientului în pat poate provoca rănirea îngrijitorului. 

 Dispozitiv medical Clasa I

BREVET www.hillrom.com/patents
Poate fi protejat de unul sau mai multe brevete. Consultaţi adresa de internet de mai sus.
Companiile Hill-Rom sunt deţinătoarele brevetelor europene, americane şi ale altor brevete şi cereri de brevete în aşteptare. 

Modificări ale produsului
Produsele Liko sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a realiza modificări ale produsului fără 
notificare prealabilă. Contactaţi reprezentantul dvs. Hill-Rom pentru sfaturi şi informaţii privind upgrade-urile de produse.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko este certificat din punct de vedere al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001 şi echivalentul 
acestuia pentru industria dispozitivelor medicale, ISO 13485.  
De asemenea, Liko este certificat în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001.

Notificare adresată utilizatorilor şi/sau pacienţilor din UE
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv, trebuie raportat producătorului şi autorităţii competente 
din statul membru în care este stabilit utilizatorul şi/sau pacientul.
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Definiţii

1. Etichetă produs
2.  Număr de serie
3.   Mâner
4. Buclă curea superioară
5.  Suport pentru picioare
6.  Poziţia de scurtare
7.  Buclă exterioară suport pentru picioare
8.  Marginea inferioară
9.  Marcaj dimensiune
10.  Curea
11.  Cataramă (Testată pentru rezistenţa la o greutate 

de până la 200 kg de către furnizorul cataramei) 
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Verificaţi hamul înainte de fiecare utilizare. Verificaţi următoarele aspecte pentru uzură şi deteriorare:
•  Materialul
•  Curelele
•  Cusăturile
•  Buclele de suspensie
•  Catarama

 Nu utilizaţi accesorii de ridicare deteriorate.  
Dacă există neclarităţi, vă rugăm să contactaţi producătorul sau furnizorul.

Instrucţiuni de spălare: Consultaţi eticheta de produs a hamului şi anexa ataşată, „Îngrijirea şi întreţinerea hamurilor Liko”. 

Inspecţia periodică
Produsul trebuie verificat cel puţin o dată la 6 luni. Ar putea fi necesare inspecţii mai frecvente dacă produsul este utilizat 
sau spălat mai des decât normal. Consultaţi protocolul Liko „Inspecţia periodică a produselor textile Liko”. Pentru protocoale, 
contactaţi reprezentantul Hill-Rom. 

Durată de viaţă estimată
Produsul are o durată de viaţă estimată de 1-5 ani în cazul utilizării normale. Durata de viaţă estimată variază în funcţie 
de material, de frecvenţa de utilizare, de modalitatea de spălare şi de greutatea transportată.

Instrucţiuni de reciclare
Întregul produs, incluzând lamelele, materialul de căptuşeală etc. trebuie sortate ca deşeuri combustibile.

Hill-Rom evaluează şi oferă îndrumări utilizatorilor săi cu privire la manevrarea şi eliminarea în siguranţă a dispozitivelor 
sale la deşeuri, pentru a ajuta la prevenirea rănirilor, inclusiv, dar fără a se limita la: tăieturi, înţepături la nivelul pielii, 
excoriaţii şi orice curăţare şi dezinfectare necesară a dispozitivului medical după utilizare şi înainte de eliminarea acestuia la 
deşeuri. Clienţii trebuie să respecte toate legile şi reglementările federale, de stat, regionale şi/sau locale în ceea ce priveşte 
eliminarea în siguranţă a dispozitivelor şi accesoriilor medicale.

În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze mai întâi departamentul de Asistenţă tehnică Hill-Rom 
pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiţii de siguranţă.

Îngrijire şi întreţinere



6 www.hillrom.com7RO160186 Rev. 9 • 2020

Bară de susţinere Buclele hamului pe cârligele barei de susţinere Corect

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Mod de ataşare a hamului la diferite bare de susţinere

Incorect!



6 7 www.hillrom.com7RO160186 Rev. 9 • 2020

Mod de ataşare a unui ham HygieneSling la o bară de susţinere 
cu 4 cârlige (Twin Bars)

Bucle curea superioară

Bucle suport picior

1.

2. 3.

A
B

BB

AA

BA B A

Ridicarea din scaunul cu rotile sau de pe toaletă
Pregătiţi-vă pentru secvenţa de dezbrăcare, de ex., desfăcând nasturii şi şnururile.

Puneţi hamul HygieneSling cu eticheta 
de produs în centrul spatelui pacientului. 
Marginea superioară căptuşită trebuie 
să se afle imediat sub axile.

 Braţele la exterior!

Închideţi cureaua. Reglaţi cureaua astfel încât să se strângă 
în jurul torsului pacientului.

 Nu strângeţi din nou cureaua după 
ridicarea pacientului, deoarece acest lucru 
ar putea determina prinderea prea strânsă 
a pacientului după coborâre.
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Ridicaţi pacientul. Trageţi pantalonii în jos cât mai 
mult posibil.

Coborâţi pacientul pe toaletă. Împăturiţi deoparte suporturile 
pentru picioare şi trageţi iar pantalonii în jos pentru 
accesibilitate mai bună.

Aşezaţi suporturile pentru picioare sub picioarele 
pacientului. Încrucişaţi suporturile pentru picioare 
trecând bucla unui suport prin bucla celuilalt.

Mai întâi, conectaţi buclele curelei superioare la bara 
de susţinere, apoi buclele suporturilor pentru picioare. 
Consultaţi pagina 6-7 pentru instrucţiuni cu privire la modul 
de ataşare a buclelor hamului la diferite bare de susţinere. 

Trageţi pantalonii în sus 
cât mai mult posibil.

Dacă este necesar, aşezaţi un scutec de 
incontinenţă în interiorul în interiorul 
pantalonilor înainte de a-i trage în sus 
peste posterior. Efectuaţi transferul şi 
coborâţi pacientul în scaunul cu rotile.

Aşezarea de pe toaletă în scaunul cu rotile
Se prezintă în continuare două modalităţi de îmbrăcare după o vizită la toaletă. Opţiunea pe care o alegeţi depinde de 
îmbrăcăminte şi de starea fizică a pacientului.

Alternativa 1: Suporturile pentru picioare în afara pantalonilor. Această variantă este potrivită pentru pantaloni fără elasticitate.

Aşezaţi suporturile pentru picioare sub 
picioare, dar pe deasupra pantalonilor.

 Braţele la exterior!
Mai întâi conectaţi buclele curelei superioare 
la bara hamului, apoi buclele suportului pentru 
picioare. Consultaţi pagina 6-7 pentru instrucţiuni 
cu privire la modul de ataşare a buclelor hamului 
la diferite bare de susţinere. Ridicaţi pacientul.
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Puneţi hamul HygieneSling pe pacient 
conform cu instrucţiunile de la 
pagina 5. Mai întâi conectaţi buclele 
curelei superioare la bara hamului, 
apoi buclele suportului pentru 
picioare. Consultaţi pagina 6-7 pentru 
instrucţiuni cu privire la modul de 
ataşare a buclelor hamului la diferite 
bare de susţinere. Ridicaţi pacientul.
Dacă este necesar, aşezaţi un scutec de 
incontinenţă în interiorul suporturilor 
încrucişate pentru picioare.

Trageţi pantalonii în sus peste fese şi 
hamul după ce pacientul este ridicat şi 
cât stă încă în HygieneSling. Coborâţi 
pacientul în scaunul cu rotile.

Scoateţi cu grijă suporturile pentru 
picioare din pantaloni şi îndepărtaţi 
hamul HygieneSling.

Alternativa 2: Suporturile pentru picioare înainte – pantalonii în afară. Această metodă este potrivită pentru pantaloni elastici.

În majoritatea cazurilor, suporturile 
pentru picioare trebuie amplasate 
cât mai aproape posibil de zona 
inghinală, mai ales la pacienţii cu 
tonus muscular slab. O dimensiune 
mai mică poate fi utilă în astfel 
de cazuri.

Suporturile pentru picioare pot fi 
amplasate mai aproape de genunchi 
pentru pacienţii cu tonus muscular 
bun. Aceasta facilitează îmbrăcarea 
şi dezbrăcarea şi ajută la reducerea 
spasticităţii. O dimensiune mai mare 
poate fi utilă în astfel de cazuri.

O poziţie aşezat prea joasă şi 
neconfortabilă este cauzată fie de 
suporturile pentru picioare amplasate 
prea aproape de genunchi, fie de un 
ham prea mare. Încercaţi să folosiţi un 
ham de dimensiune mai mică.

 Poziţia în şezut depinde de unde sunt poziţionate suporturile pentru picioare sub picioarele pacientului. Pentru persoanele cu 
tonus muscular slab, acestea trebuie amplasate în partea superioară, înspre zona inghinală, pentru ca pacienţii să nu alunece în ham.
Pacienţii cu tonus muscular slab stau de obicei mai bine în hamuri HygieneSling de dimensiuni mici. Pentru utilizatorii cu tonus 
muscular ridicat, se aplică opusul. Aceştia stau mai bine în hamuri HygieneSling de dimensiuni mai mari, dacă suportul pentru 
spate este amplasat suficient de sus şi suporturile pentru picioare sunt suficient de aproape de genunchi.

Sfat pentru probare

Poziţia de scurtare
În anumite cazuri, este util să scurtaţi suporturile pentru picioare astfel încât pacientul să stea bine în HygieneSling.
Poziţia de scurtare poate fi utilizată temporar pentru a testa lungimea potrivită, dar utilizarea extinsă poate deteriora 
cusăturile. Dacă doriţi să scurtaţi suporturile pentru picioare pentru utilizare pe termen lung, este recomandat să legaţi un 
nod în buclă pentru a o scurta cu aproximativ 10 cm (4 in). În acest caz, bucla exterioară a suportului pentru picioare trebuie 
să fie conectată la bara de susţinere.



În cadrul selecţiei noastre mari de hamuri, există multe modele care pot fi utilizate pentru situaţii de ridicare legate de 
utilizarea toaletei. Accesaţi www.hillrom.com pentru mai multe informaţii. Mai jos puteţi găsi câteva dintre alternativele 
de hamuri posibile:

Liko HygieneSling with Safety Belt, Mod. 45
Liko HygieneVest High Back, Mod. 55
Liko MasterVest, Mod. 60
Liko MasterVest with front closure, Mod. 64

Hamuri alternative pentru ridicarea pe şi de pe toaletă

Prezentare generală, Liko™ HygieneSling, Mod. 41

¹ Greutatea indicată a pacientului este doar orientativă – pot exista diferenţe.
² Pentru menţinerea sarcinii maxime, este nevoie de un elevator/accesorii proiectate pentru aceeaşi sarcină sau sarcini mai mari.

O dimensiune prea mare cauzează riscul de alunecare; o dimensiune prea mică poate strânge prea tare în zona inghinală 
şi poate cauza disconfort.
Consultaţi informaţiile suplimentare din secţiunea Sfat pentru probare, pagina 9.

Combinaţii recomandate

Explicaţie: 
1 = Recomandat
2 = Poate funcţiona
3 = Nu este recomandat
4 = Nepotrivit

¹  Barele de susţinere SlingBar 450 sunt asociate cu Universal SlingBar 450, coduri articol 3156075, 3156085 şi 3156095, precum 
şi cu SlingGuard 450, coduri articol 3308020 şi 3308520.

²  Barele TwinBar 670 sunt asociate cu Universal TwinBar 670 Nr. prod. 3156077 şi 3156087 şi, de asemenea, cu SlingGuard 670 Twin Nr. 
prod. 3308040 şi 3308540.

³  Barele de susţinere SlingBar 350 sunt asociate cu Universal SlingBar 350 Nr. produs 3156074, 3156084 şi 3156094.

Combinaţiile de Liko HygieneSling şi Cross-bar, Cross-bar 450/670 sau bare laterale Side bars nu sunt adecvate.

Alte combinaţii 
Combinaţiile de accesorii/produse ce nu sunt recomandate de Liko pot provoca riscuri pentru siguranţa pacientului.

Combinaţii recomandate de Liko 
HygieneSling şi bare de susţinere 
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HygieneSling Mod. 41, XS 1 1 2 2 4

HygieneSling Mod. 41, S 1 1 2 1 4

HygieneSling Mod. 41, M 1 1 1 1 4

HygieneSling Mod. 41, L 1 1 1 1 2

HygieneSling Mod. 41, XL 2 1 1 1 2

Material: HygieneSling este disponibil în poliester.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suedia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

www.hillrom.com

Accesorii
Buclă de extensie Extension Loop, verde, 12 cm Nr. produs 3691102
Buclă de extensie Extension Loop, verde, 22 cm Nr. produs 3691103
Buclă de extensie Extension Loop, gri, 12 cm  Nr. produs 3691302
Buclă de extensie Extension Loop, gri, 22 cm  Nr. produs 3691303

- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm

Nume Nr. produs Dimensiune Greutate pacient¹ Sarcina maximă²
Liko HygieneSling 3541133 XS Foarte mic < 30 kg 200 kg
Liko HygieneSling 3541134 S Mic 25-50 kg 200 kg
Liko HygieneSling 3541135 M Mediu 40-90 kg 200 kg
Liko HygieneSling 3541136 L Mare 80-120 kg 200 kg
Liko HygieneSling 3541137 XL Foarte mare > 100 kg 300 kg


