Σάκος Liko™ LiftPants™, Μοντ. 92
Εγχειρίδιο χρήσης

Περιγραφή προϊόντος
Ο σάκος Liko LiftPants διευκολύνει την ασφαλή άσκηση όρθιας
θέσης και βάδισης για ασθενείς με αδύναμη ισορροπία και
λειτουργία των ποδιών, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση ώστε να
κάνουν νέα βήματα. Είναι σημαντικό οι ασθενείς να μπορούν
να φέρουν βάρος στα πόδια τους. Ο σάκος LiftPants παρέχει
ελευθερία κινήσεων, ενώ ανακουφίζει ένα μέρος του βάρους του
σώματος. Προσφέρει ασφαλή ανασήκωση, επιτρέποντας στον
ασθενή να κινείται από μόνος του χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
πτώσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο γερανός είναι έτοιμος
να φέρει όλο το βάρος, έτσι ώστε ο ασθενής και ο φροντιστής να
αφιερώσουν την προσοχή τους στην άσκηση χωρίς να χρειάζεται
να ανησυχούν για τις επιπτώσεις ενός λανθασμένου βήματος.
Ο σάκος LiftPants στηρίζει το μεγαλύτερο βάρος στον καβάλο,
το οποίο μπορεί να είναι κατάλληλο για ασθενείς που είναι
ευαίσθητοι στη πίεση γύρω από το επάνω μέρος του σώματος ή
κάτω από τα χέρια.
Ένας επενδεδυμένος καβάλος προσφέρει ανακούφιση από την
πίεση.
Διάφορα μεγέθη
Ο σάκος LiftPants διατίθεται σε μια ποικιλία μεγεθών για
διάφορα ύψη και σωματικές διαστάσεις.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο γερανό
Ο σάκος LiftPants μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους γερανούς
οροφής και τους φορητούς γερανούς της Liko.
Με έναν γερανό οροφής, ο ασθενής μπορεί να κινείται
ελεύθερα εντός ολόκληρης της περιοχής ανύψωσης,
χρησιμοποιώντας γερανό οροφής LikoGuard™, Likorall™ ή
Multirall™. Ο σάκος LiftPants μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
με τους φορητούς γερανούς της Liko. Ιδανικά με τον φορητό
γερανό Golvo™, Uno™ ή Viking™. Κατά τη διάρκεια της
άσκησης με τον σάκο LiftPants, μπορεί να ωφελεί ορισμένους
ασθενείς εάν ορισμένο μέρος του βάρους αφαιρείται από
τα χέρια. Για παράδειγμα, μέσω των υποδοχών χεριών του
γερανού (φορητός γερανός Golvo, φορητός γερανός Viking) ή
με υποστήριξη βάδισης (περιπατητήρας, βακτηρίες).
Εναλλακτικές
Ως εναλλακτική του σάκου Liko LiftPants, συνιστούμε το Liko
MasterVest™, Μοντ. 60 ή 64.

Σε αυτό το έγγραφο το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως
φροντιστής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και
τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου
χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης
είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι
για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση του ασθενούς και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται
στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.
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Περιγραφή συμβόλων
Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.
Σύμβολο

Περιγραφή
Προειδοποίηση, σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
Σήμανση CE
Νόμιμος κατασκευαστής
Ημερομηνία κατασκευής
Αναγνωριστικό προϊόντος
Σειριακός αριθμός
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Απαγορεύεται το σιδέρωμα
Στέγνωμα σε στεγνωτήριο
Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων
Πλύσιμο
Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.
Χωρίς λατέξ
Περιοδικός έλεγχος
Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
Στέγνωμα σε σχοινί υπό σκιά

Facing Out

Facing Out

(01) 0100887761997127
(11) YYMMDD
(21) 012345678910

Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες.
(01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας
(11) Ημερομηνία παραγωγής
(21) Σειριακός αριθμός:
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Οδηγίες ασφάλειας
Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:
• 	Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται
ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
•	Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύφασμα
και τον σχεδιασμό.
•	Το συνολικό μέγιστο φορτίο για ένα σύστημα ανύψωσης καθορίζεται πάντα από το προϊόν στο σύστημα που έχει το μικρότερο
καθορισμένο μέγιστο φορτίο.
• Χρησιμοποιείτε ξεχωριστό σάκο για κάθε ασθενή, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.
• Σχεδιάστε τον τρόπο ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλά.
• Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ανύψωσης αιωρείται κάθετα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα.
• 	Παρόλο που οι κρεμάστρες της Liko διαθέτουν μάνταλα, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή. Πριν από την ανύψωση
του ασθενούς από την επιφάνεια όπου βρίσκεται, αλλά μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες
έχουν συνδεθεί κατάλληλα στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
• 	Ποτέ μην ανυψώνετε τον ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που χρειάζεται για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανύψωσης και μεταφοράς.
• Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
• 	Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
• Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.
• Όταν ο σάκος δεν χρησιμοποιείται, μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ www.hillrom.com/patents
Είναι δυνατό να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παραπάνω διεύθυνση Internet.
Οι εταιρείες της Hill-Rom είναι οι ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών, αμερικανικών, και άλλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν.
Αλλαγές προϊόντων
Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς
προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά
με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.
Design and Quality by Liko in Sweden
Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, ISO 13485. Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.
Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
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Φροντίδα και συντήρηση
Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:
• Ύφασμα
• Ιμάντες
• Ραφές
• Θηλιές
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.
Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.
Οδηγίες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των
σάκων της Liko".
Εάν ο σάκος χρησιμοποιείται για μπάνιο ή ντους: Μετά τη χρήση στο μπάνιο και στο ντους, ο σάκος πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον
τρόπο ώστε να στεγνώσει το συντομότερο δυνατό.
Περιοδικός έλεγχος
Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη
συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
Hill-Rom στην περιοχή σας.
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-3 έτη με κανονική χρήση. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα,
τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.
Οδηγίες ανακύκλωσης
Ολόκληρος ο σάκος, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης κ.λπ., θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμα απόβλητα.
Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή
απόρριψη των συσκευών της ώστε να βοηθήσει με την αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του
δέρματος, γδαρσίματα αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά
τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών
ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hill-Rom
για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

Ορισμοί

1
1. Μπροστινός ιμάντας ανάρτησης

2

2. 	Θηλιές ιμάντων (μεγέθη S, M και L)
3

3. Μπροστινό τμήμα
4. Πίσω τμήμα
5. Πίσω ιμάντας ανάρτησης
6. Θηλιές ιμάντων (μόνο για το μέγεθος XL)
7. Ένδειξη μεγέθους

4

8. Σειριακός αριθμός

5

9. Ετικέτα προϊόντος
10. Ετικέτα: Περιοδικός έλεγχος

6

11.	Ετικέτα: Επισήμανση ατόμου (Belongs to)

7 8 9 10 11 (εξωτερικά)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Στο μέγεθος XL, οι θηλιές ιμάντων
είναι τοποθετημένες στο πίσω τμήμα, όχι στο
μπροστινό.

www.hillrom.com

Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες
Κρεμάστρα

Θηλιές σάκου σε άγκιστρα κρεμάστρας

Σωστό

SlingGuard™

Universal

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Cross-bar
Λάθος!
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Πως να συνδέσετε έναν σάκο LiftPants σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα
(διπλές κρεμάστρες και σταυρωτές κρεμάστρες)
B

1.

B Μπροστινός ιμάντας
ανάρτησης
(για μέγεθος S, M και L)

A
A

B

A Πίσω ιμάντας ανάρτησης

(μόνο για το μέγεθος XL)

2.

3.

A

B

B

A

Στις απεικονίσεις 1, 2 και 3 εμφανίζεται μια διπλή
κρεμάστρα αλλά αυτό ισχύει και για τις σταυρωτές
κρεμάστρες (Cross-bar).
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Εφαρμογή του σάκου LiftPants

Η θέση εκκίνησης για τη χρήση του σάκου LiftPants
είναι η καθιστή θέση. Ο ασθενής γέρνει προς
τη μία πλευρά ώστε να μπορεί ο φροντιστής να
τοποθετήσει τον σάκο LiftPants ακριβώς κάτω από
το κάθισμα.
Τοποθετήστε τον σάκο LiftPants όσο το δυνατόν
πιο κάτω γίνεται από τον ασθενή, με την ετικέτα
σήμανσης προς τα κάτω και προς το πίσω μέρος
των γλουτών.

Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του σάκου
LiftPants προς τα επάνω και ανάμεσα στα
πόδια, ώστε οι ιμάντες να είναι προσβάσιμοι
από το μπροστινό μέρος. Περάστε τους πίσω
ιμάντες ανάρτησης μέσα από τις κατάλληλες
θηλιές στις θηλιές ιμάντων (βλ. σελίδα 9).

Αγκιστρώστε τους πίσω και μπροστινούς
ιμάντες ανάρτησης στην κρεμάστρα. Οι πιο
έξω θηλιές είναι αυτές που χρησιμοποιούνται
συχνότερα. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες
σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών
σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες.

Πριν από την ανύψωση ασθενούς από την καθιστή θέση: Ζητήστε
από τον ασθενή να μετακινηθεί όσο το δυνατόν πιο μπροστά στην
επιφάνεια καθίσματος και να φέρει τα πόδια του όσο το δυνατόν πιο
πίσω στο πάτωμα για να σηκωθεί άνετα. Ανυψώστε ελαφρώς τον
γερανό, ώστε να εφαρμοστεί τάση στους ιμάντες χωρίς να σηκωθεί η
θέση του ασθενούς από την υποκείμενη επιφάνεια, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι η τάση ιμάντα στο επάνω μέρος του σώματος είναι
όσο το δυνατόν πιο άνετη για τον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης: Τραβήξτε τον γερανό προς τα
εμπρός στην κατεύθυνση της κίνησης ανύψωσης για να διευκολύνετε
τη σωστή και ιδανική μεταφορά βάρους μέχρι ο ασθενής να στέκεται
σε πλήρη όρθια θέση και να έχει ισορροπία. Ανυψώστε μόνο όσο
ψηλά χρειάζεται για να μπορέσει να ανυψωθεί ο ασθενής και να
εξακολουθεί να διατηρεί επαρκή επαφή με το δάπεδο.

Χαμηλώστε τον ασθενή σε καθιστή θέση. Απαγκιστρώστε τους πίσω ιμάντες
ανάρτησης και τους μπροστινούς ιμάντες ανάρτησης από την κρεμάστρα.
Χαλαρώστε τους πίσω ιμάντες ανάρτησης από τις θηλιές ιμάντων.

Αφήστε τον ασθενή να γύρει προς τη μία πλευρά και αφαιρέστε
προσεκτικά τον σάκο LiftPants.

Αφαίρεση του σάκου LiftPants
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Προσαρμογή των θηλιών ιμάντων
Οι ιμάντες που υποστηρίζουν το επάνω μέρος του σώματος δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαλαροί ούτε πολύ σφιχτοί. Το καλύτερο είναι
ένα άνετο τέντωμα.

Για έναν λεπτό ασθενή, οι ιμάντες ανάρτησης μπορούν να περαστούν
μέσα από μια εσωτερική θηλιά.

Για έναν βαρύτερο ασθενή, οι ιμάντες ανάρτησης μπορούν να
περαστούν μέσα από μια εξωτερική θηλιά.

Κλιπς θηλιών
Αυτό το πρακτικό εξάρτημα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των θηλιών που δοκιμάστηκαν
για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
Διευκολύνει τους φροντιστές να επιλέξουν τη σωστή θηλιά για να συνδέσουν την κρεμάστρα.

Εξαρτήματα
Επενδεδυμένες θήκες για τον ιμάντα ώμου		

Αρ. πρ. 3666021

Επενδεδυμένες θήκες διατίθενται ως εξάρτημα για την εκτόνωση πίεσης στους μπροστινούς ιμάντες
ανάρτησης.
Οι επενδεδυμένες θήκες είναι εξοπλισμένες με μια ταινία βέλκρο κατά μήκος της μίας πλευράς για
εύκολη εφαρμογή.
Extension Loop
Τα Extension Loops διατίθενται σε δύο διαφορετικά μήκη και σε χρώμα πράσινο ή γκρι. Το μήκος
που θα επιλέξετε εξαρτάται από το πόσο μεγάλη προσαρμογή θέλετε να κάνετε.
Extension Loop, πράσινο, 12 cm
Αρ. πρ. 3691102
Extension Loop, πράσινο 22 cm
Αρ. πρ. 3691103
Extension Loop, γκρι, 12 cm
Αρ. πρ. 3691302
Extension Loop, γκρι, 22 cm 		Αρ. πρ. 3691303

Κλιπς θηλιών
Κλιπς θηλιών, κόκκινα, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, πορτοκαλί, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, κίτρινα, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, μπλε, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, μαύρα, 4 τεμ.
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=

12 cm

=

22 cm

Αρ. πρ. 3666033
Αρ. πρ. 3666034
Αρ. πρ. 3666035
Αρ. πρ. 3666036
Αρ. πρ. 3666037
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Επισκόπηση σάκου Liko™ LiftPants™. Μοντ. 92
Προϊόν

Αρ. προϊόντος

Μέγεθος

Βάρος ασθενούς¹

Ύψος ασθενούς¹

Μέγιστο φορτίο²

Υλικό

LiftPants

3592324

S

20-50 kg

120 - 160 cm

200 kg

Πολυεστερικό δίχτυ

LiftPants

3592325

M

50-85 kg

160 - 180 cm

200 kg

Πολυεστερικό δίχτυ

LiftPants

3592326

L

70-120 kg

170 - 200 cm

200 kg

Πολυεστερικό δίχτυ

LiftPants

3592327

XL

>100 kg

170 - 210 cm

500 kg

Πολυεστερικό δίχτυ

¹ Τα αναγραφόμενα βάρη/ύψη ασθενούς είναι απλά ενδεικτικά – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.
² Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους
Ο σάκος LiftPants θα πρέπει να φτάνει πάνω από το επίπεδο της μέσης, αλλά όχι τόσο ψηλά ώστε να ασκείται πίεση κάτω από τα χέρια.
Ένα βαρύ άτομο μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι ένα ελαφρύτερο άτομο, ακόμη και αν έχουν το ίδιο ύψος.

Κρεμάστρα Sling
bar 350³

Κρεμάστρα Sling
bar 450¹

Κρεμάστρα Sling
bar 600⁴

Κρεμάστρες Twin
bars 670²

Cross-bar 450

Cross-bar 670

Side bars +
Mini 220

Univ. Side bars +
Universal 350

Univ. Side bars +
Universal 450

LiftPants, S

2

1

1

3

4

1

4

4

2

2

LiftPants, M

2

1

1

3

1

1

2

4

2

2

LiftPants, L

3

2

1

2

1

1

1

4

4

2

LiftPants, XL

3

3

1

2

1

1

1

4

4

2

Συνιστώμενοι συνδυασμοί σάκου Liko™
LiftPants™και κρεμαστρών της Liko:

© Copyright Liko R&D AB 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

Mini 220

Συνιστώμενοι συνδυασμοί

¹ Η
 κρεμάστρα Sling bar 450 σχετίζεται με μια κρεμάστρα Universal SlingBar 450 με αρ. πρ. 3156075, 3156085 και 3156095, μια κρεμάστρα SlingBar Standard
450 με αρ. πρ. 3156001, 3156003, 3156007 και 3156016 καθώς και μια κρεμάστρα SlingGuard 450 με αρ. πρ. 3308020 και 3308520.
² Η κρεμάστρα Twin bar 670 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal Twin Bar 670 με αρ. προϊόντος 3156077 και 3156087, καθώς και με την SlingGuard 670
Twin με αρ. προϊόντος 3308040 και 3308540.
³ Η κρεμάστρα Sling bar 350 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 350 με αρ. προϊόντος 3156074, 3156084 και 3156094.
⁴ Η κρεμάστρα Sling bar 600 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 600 με αρ. προϊόντος 3156076 και 3156086.

Κωδικός: 1 = Συνιστάται 2 = Μπορεί να λειτουργήσει 3 = Δεν συνιστάται 4 = Ακατάλληλος

Άλλοι συνδυασμοί
Οι συνδυασμοί εξαρτημάτων/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια
του ασθενούς.

www.hillrom.com
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Σουηδία
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

