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LiftSheet XL -nostolakana on tarkoitettu avustettavien nostamiseen ja siirtämiseen vaaka-asennossa. Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 
FlexoStretchTM-lisävarusteen (tuotenro 3156057) ja UltraStretchTM-lisävarusteen (tuotenro 3156058) kanssa. LiftSheet XL -nostolakanasta on 
kaksi mallia, normaali ja pitkä. Enimmäiskuormitus 400 kg.

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symbolien kuvaus

  TÄRKEÄÄ!
Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja FlexoStretch-lisävarusteen tai UltraStretch-lisävarusteen 
käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. 
Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Ota epäselvissä 
tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. 

 Lääkinnällinen luokan I laite

Symboli Kuvaus

Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.

CE-merkintä

Laillinen valmistaja

Valmistuspäivämäärä

Lue käyttöohje ennen käyttöä

Tuotetunniste

Sarjanumero

Lääkinnällinen laite

Kemiallinen pesu kielletty

Silitys kielletty

Rumpukuivaus kielletty

Pesu
Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila  
(°C ja °F).

Lateksiton

Valkaisu kielletty

Määräaikaistarkastus

Osoittaa ulospäin Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli

Osoittaa ulospäin Tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli

(01) 0100887761997127
(11) VVKKPP
(21) 012345678910

GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja:
(01) kansainvälinen tuotenumero
(11) tuotantopäivä
(21) sarjanumero
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Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:
•  Kangas
•  Saumat
•  Lenkit

 Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.  
Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohjeet
Katso nostovarusteen tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”. 

Määräaikaistarkastus
Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Tarkastus on tehtävä tätäkin useammin, jos tuotetta käytetään
tai pestään normaalia enemmän. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä
Tuotteen odotettu käyttöikä on 5 vuotta. Käyttöiän arviointiperusteena on 10 käyttökertaa päivässä ja yksi pesukerta viikossa pesuohjeiden 
mukaisesti. Hill-Rom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.

Kierrätysohjeet
Koko LiftSheet-nostolakana on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.
Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, 
hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfioimisessa käytön jälkeen ja ennen 
hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia säännöksiä. 
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Yleiskuvaus: Liko™ LiftSheet™ XL

Hoito ja kunnossapito

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700

www.hillrom.com

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

Tuotemuutokset
Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Ohjeita ja 
lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Laitteen valmistuksen ja kehityksen hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun 
standardin ISO13485 mukaisesti. Hallintajärjestelmä on sertifioitu myös ympäristöstandardin ISO14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa
Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle 
viranomaiselle.

Nimi Tuotenro Materiaali Pituus (a) Enimmäiskuormitus

LiftSheet XL, normaali 3684105 Polyesteri 165 cm 400 kg

LiftSheet XL, pitkä 3684106 Polyesteri 185 cm 400 kg

(a)

Turvaohjeet


