
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest została opracowana 
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas podnoszenia 
i transferu pacjenta z i do toalety.
W kwestii funkcjonalności i bezpieczeństwa kamizelka 
higieniczna HygieneVest zapewnia wyjątkowe korzyści, dzięki 
którym doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których nie 
można zastosować żadnego innego rozwiązania. Zewnętrzna 
część kamizelki higienicznej HygieneVest otacza górną 
część ciała i zapewnia jej podparcie podczas podnoszenia. 
Duży otwór w obrębie siedziska zapewnia swobodę podczas 
zdejmowania i zakładania odzieży na dolną część ciała podczas 
korzystania z toalety. 
Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest zapewnia stabilną, 
wyprostowaną pozycję siedzącą. Kamizelki higieniczne 
HygieneVest mogą również używać osoby z poważnymi 
zaburzeniami ruchowymi lub cierpiące na spastyczność.

Procedura podnoszenia z użyciem kamizelki higienicznej 
HygieneVest jest wygodna i bezpieczna nawet dla pacjentów 
o ograniczonej stabilności tułowia czy niskim tonusie 
mięśniowym. 
Kamizelka higieniczna HygieneVest przeznaczona jest do 
podnoszenia osób w pozycji siedzącej.
Niemal w pełni wyprostowana pozycja siedząca ułatwia 
przenoszenie pacjenta z i do toalety, a także sadzanie go na 
wózku inwalidzkim. 
Z uwagi na fakt, że kamizelka higieniczna HygieneVest nie 
okala bioder, jest idealnym rozwiązaniem do przenoszenia 
pacjentów z lub na profilowane na zamówienie siedziska oraz 
wąskie wózki inwalidzkie. 
Kamizelka higieniczna HygieneVest jest wykonana z zielonego 
poliestru, a podpórki pod nogi są wzmocnione i wyłożone 
sztruksem.

Opis produktu

W niniejszej instrukcji osoba podnoszona jest nazywana pacjentem, natomiast osoba podnosząca – opiekunem.

Liko™ HygieneVest, mod. 55
Instrukcja obsługi
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          WAŻNE!

Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania 
podnośnika oraz akcesoriów do podnoszenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie 
informacji zawartych w instrukcji obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Należy upewnić 
się, że akcesoria do podnoszenia są przeznaczone do użytku z danym podnośnikiem. Podczas użytkowania należy zachować 
ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. Podczas podnoszenia opiekun musi mieć na uwadze 
stan pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą. 
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Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na produkcie.

Opis symboli

Symbol Opis

Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności.

Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi

Oznaczenie CE 

Producent odpowiedzialny

Data produkcji

Identyfikator wyrobu

Numer seryjny

Wyrób medyczny

Nie czyścić chemicznie

Nie prasować

Suszenie w suszarce bębnowej

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Mycie
Symbol jest zawsze połączony z zalecaną temperaturą w °C i °F.

Nie zawiera lateksu

Przeglądy okresowe

Nie wybielać

Pozostawić do wyschnięcia w cieniu

Facing Out Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części urządzenia.

Facing Out Symbol na zewnętrznej części urządzenia.

(01) 0100887761997127
(11) RRMMDD
(21) 012345678910

Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje:
(01) Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)
(11) Data produkcji
(21) Numer seryjny
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 Przed przystąpieniem do podnoszenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
•  Osoba decyzyjna powinna zdecydować, czy potrzebna jest większa liczba opiekunów.
•  Ze względów bezpieczeństwa i w celu zachowania higieny należy stosować osobne nosidła dla każdego pacjenta.
• Zaplanować podnoszenie, aby było ono przeprowadzone możliwie najsprawniej i najbezpieczniej.
• Upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są swobodnie zawieszone w pionie.
•  Uchwyty nośne firmy Liko są wyposażone w zatrzaski. Mimo to należy zachować szczególną ostrożność. Przed 

podniesieniem pacjenta z danej powierzchni, ale po pełnym naprężeniu pasów, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo 
zamocowane do haków uchwytu nośnego.

•  Nie należy podnosić pacjenta na wysokość większą niż wystarczająca do wykonania transferu.
•  Przed rozpoczęciem procedury podnoszenia należy upewnić się, że pacjent siedzi bezpiecznie w nosidle.
•  Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas podnoszenia.
•  Należy upewnić się, że koła wózka inwalidzkiego, łóżka lub wózka transportowego są zablokowane podczas podnoszenia/

transferu.
•  Należy zawsze pracować zgodnie z zasadami ergonomii. Należy zachęcać pacjenta do aktywnej współpracy podczas 

podnoszenia.
• Zaleca się zdjęcie nosidła po przeniesieniu pacjenta.
• Kiedy nosidło nie jest używane, należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwytu nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta.

 Ręczne obracanie pacjenta w łóżku może spowodować obrażenia ciała opiekuna. 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PATENT www.hillrom.com/patents
Produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów. Patrz powyższa strona internetowa.
Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 

 Wyrób medyczny klasy I

Zmiany w produkcie
Produkty firmy Liko są stale udoskonalane i z tego względu zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez 
uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela 
firmy Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Firma Liko posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jego odpowiednik dla wyrobów medycznych ISO 13485. 
Firma Liko posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE
Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.
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Serwis i konserwacja
Nosidło należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń lub zużycia:
•  Tkanina
•  Pasy
•  Szwy
•  Pętle

 Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.  
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Instrukcje dotyczące czyszczenia: są dostępne na etykiecie nosidła oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”. 

Przeglądy okresowe
Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktów tego 
typu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się 
z przedstawicielem firmy Hill-Rom.

Przewidywany okres eksploatacji wyrobu
Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi od 1 roku do 5 lat przy normalnym użytkowaniu. Okres eksploatacji wyrobu 
zależy od rodzaju tkaniny, częstotliwości użytkowania, stosowanej procedury czyszczenia oraz wagi podnoszonych pacjentów.

Wskazówki dotyczące utylizacji
Całe nosidło, w tym listwy, materiał wyściółki itd., należy utylizować jako odpady łatwopalne.
Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i utylizacji swoich wyrobów 
w celu zapobiegania urazom, takim jak skaleczenia, przebicia skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z 
czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego utylizacją. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów 
krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych. 
W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hill-Rom w celu 
uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznej utylizacji.

1. Listwy usztywniające
2. Podparcie głowy
3.  Etykieta produktu
4. Numer seryjny 
5. Etykieta: Przeglądy okresowe
6.  Etykieta: Oznaczenie indywidualne (użytkownik)
7. Oznaczenie rozmiaru
8. Pas naramienny
9. Metalowe pierścienie w kształcie litery „D”
10. Podparcie pod nogi
11. Dolna krawędź
12. Pętla nośna
13. Pętla nośna podparcia pod nogi
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Uchwyt nośny Pętle nosidła mocowane do haków 
uchwytu nośnego Prawidłowo

Uchwyt SlingGuard™

Uchwyt Universal 

Podwójny uchwyt 
SlingGuard™ Twin

Podwójny uchwyt 
Universal Twin

Źle!

Mocowanie nosidła do różnych uchwytów nośnych



77PL160167 wer. 8 • 2020 www.hillrom.com

Mocowanie kamizelki higienicznej HygieneVest do podwójnego uchwytu nośnego

1.

2. 3.

Pas naramienny

Pętla nośna podparcia 
pod nogi

Pętla nośna

BB

CC

AA

AC
B

BA B A
CC

Transfer z wózka inwalidzkiego do toalety

Założyć pacjentowi kamizelkę tak, aby 
etykieta produktu była skierowana na 
zewnątrz. Ramiona pacjenta przełożyć 
przez pasy naramienne.

Przeprowadzić prawą pętlę nośną 
przez lewy pierścień w kształcie 
litery „D”. Przeprowadzić lewę 
pętlę nośną przez prawy pierścień 
w kształcie litery „D”.

Umieścić podparcia pod nogi pod 
udami pacjenta i skrzyżować ich 
pętle nośne.

Rozpocząć od rozpięcia guzików lub suwaków w odzieży pacjenta.
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Przymocować pętle nośne do 
uchwytu nośnego, korzystając z 
właściwej pętli (zob. strona 10).

Teraz można przymocować pasy naramienne 
do uchwytu nośnego. Instrukcje dotyczące 
mocowania pętli nośnych do różnych 
uchwytów znajdują się na stronach 6–7.

Połączyć skrzyżowane pętle 
podparcia pod nogi z uchwytem 
nośnym. Można to zrobić na dwa 
sposoby (zob. strona 10).

 Ważne!
Kamizelka higieniczna HygieneVest przeznaczona jest do przenoszenia osób w pozycji siedzącej. Przenoszenie pacjenta 
z pozycji horyzontalnej może skutkować szybszym zużyciem pasów naramiennych. Pasy naramienne należy zawsze 
mocować do uchwytu nośnego w ostatniej kolejności.

Ostrożnie podnieść podnośnik. Upewnić się, że 
nacisk na górną część ciała pacjenta jest rozłożony 
równomiernie. 
Jeśli jest inaczej, opuścić nosidło i dokonać 
niezbędnej regulacji. Zob. strona 10.

Zsunąć odzież na tyle, na ile to możliwe, i opuścić 
pacjenta na muszlę klozetową. Odpiąć podparcia pod nogi 
i jeszcze bardziej zsunąć odzież. Kamizelka zewnętrzna 
może pozostać wokół górnej części ciała pacjenta w celu 
zapewnienia podparcia. 
Niekiedy (np. w przypadku kobiet) wskazane może być 
pozostawienie połączonych z uchwytem nośnym podparć 
pod nogi podczas wizyty w toalecie. 
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Poniżej opisano dwie metody zakładania odzieży po wizycie pacjenta w toalecie. Podczas wyboru metody należy uwzględnić 
stanu pacjenta oraz rodzaj odzieży.

Podciągnąć spodnie jak najbliżej 
krocza.

Umieścić podparcia pod nogi pod 
udami, jednak na zewnątrz spodni. 
Przymocować wszystkie pętle nośne 
(zob. strona 10). Podnieść pacjenta.

W razie potrzeby umieścić w spodniach 
(przed podciągnięciem ich do poziomu 
bioder) pieluchomajtki. Przenieść 
pacjenta i umieścić go na wózku.

Przymocować wszystkie pętle nośne 
(zob. strona 8). Podnieść pacjenta. 
W razie potrzeby w podparciach pod 
nogi umieścić pieluchomajtki.

Gdy pacjent siedzi w nosidle, 
naciągnąć spodnie na biodra 
i podparcia pod nogi. Umieścić 
pacjenta na wózku inwalidzkim.

Odłączyć pętle nośne. Ostrożnie wyjąć 
podparcia pod nogi ze spodni i zdjąć 
kamizelkę higieniczną HygieneVest.

Metoda 1: Podparcia pod nogi zakładane na odzież. Metoda przeznaczona dla pacjentów bez elastycznych spodni.

Metoda 2: Podparcia pod nogi pod spodniami. Metoda przeznaczona dla pacjentów z elastycznymi spodniami.

Transfer z toalety na wózek inwalidzki

Zbyt mały rozmiar. Odstęp jest zbyt duży, a pętle nośne są 
krótsze od pasów naramiennych po uniesieniu ich do góry. 

Zbyt duży rozmiar. Metalowe pierścienie w kształcie 
litery „D” stykają się ze sobą i kamizelki nie można 
zacisnąć za pomocą pętli nośnych.

Dobór właściwego rozmiaru
Sprawdzić odstęp pomiędzy przednimi krawędziami zapiętej kamizelki. Odstęp ten różni się w zależności od rozmiaru kamizelki – 
powinien wynosić od 5 cm do 30 cm. Im większy rozmiar, tym większy odstęp.

Ważne jest, aby szerokość kamizelki higienicznej HygieneVest była odpowiednio dobrana do obwodu klatki piersiowej 
pacjenta. Rozkład nacisku na klatkę piersiową zależy od szerokości uchwytu nośnego. Należy wypróbować różne konfiguracje.

Zakładanie kamizelki higienicznej
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Regulacja pętli nośnych
Dopasowanie kamizelki wokół klatki piersiowej uzależnione jest od tego, która z pętli mocowana jest do uchwytu nośnego. 
W celu uzyskania optymalnego dopasowania kamizelki można przeprowadzić kilka prób podnoszenia, używając różnych pętli 
w połączeniu z pasami naramiennymi. 
Jeśli kamizelka przesuwa się do góry, należy użyć jednej z wewnętrznych pętli lub dobrać kamizelkę o mniejszym rozmiarze. 
Jeśli kamizelka zbyt mocno uciska klatkę piersiową, należy użyć pętli zewnętrznej lub kamizelki o większym rozmiarze.
W przypadku szczupłych pacjentów należy korzystać z pętli wewnętrznej, zaś w przypadku pacjentów otyłych – zewnętrznej 
(jeśli w obu przypadkach stosowana jest kamizelka o tym samym rozmiarze). 
Po odpowiedniej regulacji pętli nośnych pasy naramienne i pętle nośne powinny być jednakowo napięte podczas procedury 
podnoszenia.

Sprawdzanie dopasowania pętli nośnych 
Stanąć za pacjentem i zawiesić pasy naramienne oraz 
pętle nośne na swoich kciukach. Unieść kciuki do oporu. 
Dopasowanie pętli jest prawidłowe, gdy pasy naramienne 
oraz pętle nośne są jednakowo napięte.

Regulacja podparć pod nogi
Na ogół regulacji podparć pod nogi dokonuje się w oparciu o 
wzrost pacjenta. W przypadku niskich pacjentów do uchwytu 
nośnego należy zamocować wewnętrzne pętle podparć pod 
nogi. Pozwala to zazwyczaj uzyskać pozycję siedzącą bardziej 
odchyloną do tyłu. 
W celu uzyskania optymalnego dopasowania należy 
wypróbować różne konfiguracje.
Wskazówka: Zamiast mocować pętle wewnętrzne, 
można związać pętle nośne podparć pod nogi.

Zapewnia wyprostowaną 
pozycję siedzącą. Konfiguracja 
przeznaczona dla większości 
pacjentów.

Konfiguracja przeznaczona 
dla niższych pacjentów.

Klipsy do pętli nośnych
Ten praktyczny dodatek pozwala oznaczyć właściwe pętle 
dobrane odpowiednio do danego pacjenta.
Ułatwia to opiekunowi przymocowanie właściwej pętli do 
uchwytu nośnego.
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Odpowiednie umiejscowienie 
podparć pod nogi w przypadku 
większości pacjentów.

W przypadku pacjentów o prawidłowym 
tonusie mięśniowym podparcia pod nogi 
można umieścić jak najbliżej kolan.

Jeśli pacjent zapada się w nosidle, 
podparcia pod nogi należy umieścić 
bliżej krocza, aby zwiększyć komfort 
pacjenta.

Pozycjonowanie podparć pod nogi

Wyściółki pasów naramiennych Nr prod. 3666021

Jeśli po próbnym dopasowaniu kamizelki higienicznej 
HygieneVest na stosunkowo szczupłym pacjencie, zgodnie 
z treścią instrukcji na stronie 10, kamizelka nadal jest zbyt 
luźna, należy raz skrzyżować pętle nośne (nad pierścieniami 
w kształcie litery „D”), jak na rysunku, przed przymocowaniem 
ich do uchwytu nośnego.

W przypadku niektórych pacjentów (np. po amputacji) 
pomocne może być przeciągnięcie pętli podparć pod nogi 
przez środek skrzyżowanych górnych pętli nośnych lub 
przez metalowe pierścienie w kształcie litery „D” przed 
przymocowaniem ich do uchwytu nośnego. Uniemożliwi to 
zsuniecie się podparć z nóg.

Wskazówki:

 Odpowiednia pozycja siedząca pacjenta w nosidle zależy od tego, gdzie pod udami zostaną umieszczone podparcia pod nogi. 
W przypadku pacjentów z niskim napięciem mięśniowym podparcia pod nogi należy umieścić jak najbliżej krocza, aby uniknąć 
zapadania się pacjenta w nosidle.

Wyściółki dostępne są jako wyposażenie dodatkowe. Służą 
one do łagodzenia ucisku wywieranego przez wnętrze 
pasów naramiennych. Wyściółki posiadają rzepy wzdłuż 
krawędzi, co umożliwia ich bezproblemowe zakładanie.

Akcesoria

Klipsy do pętli nośnych
Klipsy do pętli nośnych, czerwone, 4 szt. Nr prod. 3666033
Klipsy do pętli nośnych, pomarańczowe, 4 szt. Nr prod. 3666034
Klipsy do pętli nośnych, żółte, 4 szt. Nr prod. 3666035
Klipsy do pętli nośnych, niebieskie, 4 szt. Nr prod. 3666036
Klipsy do pętli nośnych, czarne, 4 szt. Nr prod. 3666037

Pętla wydłużająca Extension Loop
Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 12 cm Nr prod. 3691102
Pętla wydłużająca Extension Loop, zielona, 22 cm Nr prod. 3691103
Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 12 cm Nr prod. 3691302
Pętla wydłużająca Extension Loop, szara, 22 cm Nr prod. 3691303

– 2 = 12 cm
– 3 = 22 cm



Legenda:
1  Zalecane
2  Dopuszczalne
3  Niezalecane
4  Niewłaściwe

Zalecane kombinacje

Łączenie akcesoriów/produktów innych niż zalecane przez firmę Liko może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.

Inne kombinacje

¹  Uchwyt nośny 450 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 450, nr prod. 3156075, 3156085 i 3156095, uchwyt nośny SlingBar 
Standard 450, nr prod. 3156001, 3156003, 3156007 i 3156016 oraz uchwyt nośny SlingGuard 450, nr prod. 3308020 i 3308520.

²  Podwójny uchwyt nośny 670 oznacza podwójny uchwyt nośny Universal TwinBar 670, nr prod. 3156077 i 3156087 oraz podwójny uchwyt 
nośny SlingGuard 670, nr prod. 3308040 i 3308540.

³  Uchwyt nośny 350 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 350, nr prod. 3156074, 3156084 i 3156094.
⁴  Uchwyt nośny 600 oznacza uchwyt nośny Universal SlingBar 600, nr prod. 3156076 i 3156086.
Powyższa tabela przedstawia zalecane uchwyty dla danego rozmiaru kamizelki. Stopień ucisku klatki piersiowej pacjenta uzależniony jest 
od rozmiaru danego uchwytu nośnego. Należy przetestować różne rozmiary i wybrać optymalny.
Kombinacje kamizelki higienicznej Liko HygieneVest z krzyżowymi uchwytami nośnymi Cross-bar, Cross-bar 450/670 czy bocznymi 
uchwytami nośnymi Side bars nie są możliwe.

¹ Podane wartości masy ciała pacjenta są orientacyjne. Dopuszczalne są odstępstwa od podanych wartości.
²  W celu utrzymania maksymalnego obciążenia należy stosować podnośnik oraz akcesoria przeznaczone do przenoszenia takiego samego lub 

większego obciążenia.

Opis kamizelki higienicznej Liko™ HygieneVest, mod. 55

Zalecane kombinacje kamizelki higienicznej Liko™ 
HygieneVest i uchwytów nośnych Liko:
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HygieneVest, XXS 55 1 1 1 3 4

HygieneVest, XS 55 1 1 1 3 4

HygieneVest, S 55 1 1 1 3 4

HygieneVest High Back, M  55 2 1 1 3 4

HygieneVest High Back, L 55 2 1 1 3 3

HygieneVest High Back, XL 55 2 1 1 2 3

Produkt Nr prod. Rozmiar Masa ciała¹ Maksymalne obciążenie² 

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555112 XXS <20 kg 200 kg

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555113 XS 20–40 kg 200 kg

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555114 S 30–60 kg 200 kg

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555115 M 50–80 kg 200 kg

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555116 L 70–100 kg 200 kg

Kamizelka higieniczna Liko HygieneVest 3555117 XL 90–130 kg 300 kg
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Szwecja
+46 (0)920 474700

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

www.hillrom.com


