
Popis produktu

Vesta Liko MasterVest je univerzálnym vakom so širokou 
škálou použití, napr. ako pomoc pri státí a chôdzi alebo pri 
návšteve toalety. 
Vesta MasterVest podopiera pacienta okolo hornej časti tela, 
ako aj pod pažami.Pri veste MasterVest sa vyžaduje, aby boli 
pacienti schopní uniesť váhu na nohách. 
Vesta Liko MasterVest vám umožňuje dosiahnuť určité ťažko 
dosiahnuteľné ciele, napr.: 
-   pacientom dáva vhodnú pomoc pri cvičení a nosení 

hmotnosti na svojich nohách 
-   ošetrovatelia sa vyhnú rizikám spojeným s ťažkým 

zdvíhaním. 
Pri zdvíhaní pacienta a jeho prechode na záchod a zo 
záchodu môže ošetrovateľ utrpieť závažné poranenia.Vesta 
MasterVest uľahčuje hladký a jednoduchý prechod pacienta 
na záchod a zo záchodu.
Keďže vesta MasterVest pokrýva len hornú časť tela, spodná 
časť tela je ľahko prístupná na obliekanie a vyzliekanie.

Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64
Model vesty Liko MasterVest s predným zapínaním, mod. 64 
je možné použiť u pacientov, ktorí si dokážu vestu sami obliecť 
a vyzliecť. 
Vesta MasterVest je vybavená dvomi nastaviteľnými 
bezpečnostnými sponami krížom cez hrudník. Ich použitie sa 
odporúča aj v prípadoch, keď je potrebné nastaviť napnutie 
a upraviť tlak na hrudníku. 
MasterVest s postrojom na nohy
Postroj na nohy drží vestu MasterVest na svojom mieste 
a často sa používa pri nácviku chôdze.

  Mod. 60  Mod. 64 Mod. 60 
s postrojom na nohy  

a obalmi s vypchávkami

Liko™ MasterVest™, mod. 60, 64 
Návod na použitie

7SK161110 rev. 10
SLOVENČINA 2020

V tomto dokumente sa zdvíhaná osoba označuje ako pacient a asistujúca osoba sa označuje ako ošetrovateľ.

          DÔLEŽITÉ!

Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie 
pacientskeho zdviháka aj zdvíhacieho príslušenstva. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto 
vybavenie by mal používať iba vyškolený personál. Zabezpečte, aby bolo zdvíhacie príslušenstvo vhodné pre používaný zdvihák. 
Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. Musíte si 
uvedomiť schopnosť pacienta zvládnuť zdvíhanie. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa. 
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V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

Popis symbolov

Symbol Popis

 Varovanie. Je potrebná zvýšená opatrnosť a pozornosť.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie

Označenie CE 

Zákonný výrobca

Dátum výroby

Ref. číslo

Sériové číslo

Zdravotnícka pomôcka

Nečistite chemicky

Nežehlite

Sušenie v sušičke

Nesušiť v bubnovej sušičke

Pranie
Symbol je uvedený vždy spolu s odporúčanou teplotou v °C a °F.

Bez latexu

Pravidelná kontrola

Nepoužívajte bielidlo

Sušenie na šnúre v tieni

Facing Out Smer nahor a symbol na vonkajšej strane zariadenia.

Facing Out Symbol na vonkajšej strane zariadenia.

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

Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie.
(01) Globálne číslo obchodnej položky
(11) Dátum výroby
(21) Sériové číslo
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  Skôr, ako začnete so zdvíhaním, si uvedomte nasledujúce body:
•   Zodpovedná osoba vo vašej organizácii by mala podľa jednotlivých prípadov rozhodnúť o tom, či je potrebný jeden alebo 

viacerí ošetrovatelia.
•  Zabezpečte, aby zvolený vak spĺňal potreby pacienta z hľadiska modelu, veľkosti, tkaniny a prevedenia.
•  Vyskúšajte núdzové spúšťanie na zdviháku, ktorý používate, aby ste sa uistili, že správne funguje. 
• Upravte maximálnu výšku, aby nebolo možné zdvihnúť pacienta príliš vysoko.
• Z bezpečnostných a hygienických dôvodov používajte individuálne vaky.
•  Pred zdvíhaním naplánujte zdvíhaciu procedúru tak, aby mohla byť vykonaná čo najbezpečnejšie a najhladšie.
• Pred zdvíhaním skontrolujte, či zdvíhacie príslušenstvo visí vertikálne a dokáže sa voľne pohybovať.
•   Hoci sú ramená pre vaky Liko vybavené západkami, musíte dávať mimoriadny pozor: predtým, ako pacienta zdvihnete z podkladu; 

keď sú popruhy úplne napnuté, zabezpečte, aby boli správne pripojené k hákom ramena pre vak.
•  Pacienta nikdy nezdvíhajte z podkladu vyššie, než je potrebné pre dokončenie procedúry zdvíhania a prenášania.
•  Keď je pacient zdvihnutý, nenechávajte ho nikdy bez dozoru.
•  Zabezpečte, aby boli počas zdvíhania/premiestňovania kolesá na invalidnom vozíku, lôžku, ležadle atď. zabrzdené.
• Vždy pracujte ergonomicky. Využívajte pacientovu schopnosť aktívne sa zapájať do úkonov.
• Keď sa vak nepoužíva, odložte ho na miesto mimo pôsobenia priameho slnečného svetla.

 Nesprávne uchytenie vaku na rameno môže spôsobiť vážne poranenie pacienta.

Bezpečnostné pokyny

PATENT www.hillrom.com/patents
Na produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov. Pozri vyššie uvedenú internetovú adresu.
Spoločnosti Hill-Rom sú majiteľmi európskych, amerických (USA) a ďalších patentov a podaných patentových prihlášok. 

Zmeny produktu
Produkty Liko sa neustále vyvíjajú a v dôsledku toho si vyhradzujeme právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho 
upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko má certifikát kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentom v priemysle zdravotníckych pomôcok, normou ISO 13485. 
Liko má certifikáciu aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ
Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcom a príslušným orgánom 
členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

 Zdravotnícka pomôcka triedy I
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Mod. 60

Mod. 64

1. Slučkový popruh
2. Ramenné popruhy
3. Horný okraj
4. D-krúžky
5. Slučky postroja na nohy
6. Označenie veľkosti
7. Štítok produktu
8. Sériové číslo
9. Štítok: Pravidelná kontrola
10. Štítok: Individuálne označenie (komu patrí)
11. Bezpečnostné spony
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Definície

Pred každým použitím skontrolujte vak. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:
•  Tkaninu
•  Popruhy
•  Švy
•  Slučky
• Spony

 Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.  
Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Ak sa vak používa pri kúpaní alebo sprchovaní: Po použití vaku pri kúpaní alebo sprchovaní treba vak uložiť tak, aby čo 
najskôr vyschol.

Pokyny na pranie: Pozri štítok produktu vaku a priložený dodatok „Starostlivosť a údržba o vaky Liko“. Bezpečnostné spony na 
mod. 64 musia byť počas prania zatvorené.

Pravidelná kontrola
Produkt sa musí kontrolovať minimálne raz za 6 mesiacov. Častejšie kontroly sa môžu vyžadovať, ak sa produkty používajú 
alebo perú častejšie, ako je bežné. Ak chcete získať dokumenty, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hill-Rom.

Očakávaná životnosť
Mod. 60 Produkt má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 1 – 5 rokov. 
Mod. 64 Produkt má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 1 – 5 rokov. 
Dĺžka očakávanej životnosti závisí od tkaniny, frekvencie používania, spôsobu prania a záťažovej hmotnosti.

Pokyny na recykláciu
Celý vak vrátane líšt, výplňového materiálu a pod., by sa mal vytriediť ako horľavý odpad.
Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení 
na pomoc pri prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín, a akéhokoľvek požadovaného 
čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, 
štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva. 
V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny 
k protokolom o bezpečnej likvidácii.

Starostlivosť a údržba
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Rameno na vak Slučky vaku na háky ramena na vak Správne

                  

SlingGuard™

Universal 

SlingGuard™ Twin

Universal Twin

Nesprávne!

Ako upevniť vak na rôznych ramenách na vak
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Ako upevniť MasterVest k dvojramenu

1.

2. 3.

BA
B

A

A
B

Ramenné popruhy

Slučkový popruhAA

B B
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Pred zdvíhaním: skontrolujte, či má pacient chodidlá pevne na 
podlahe, aby dokázal po zdvihnutí ramena na vak uniesť príslušnú 
váhu. Rameno na vak mierne zdvihnite, aby ste utiahli popruhy (bez 
zdvihnutia pacienta zo sedadla), a skontrolujte, či je tlak okolo hornej 
časti tela pacienta rozložený pohodlne.

Počas zdvíhania: potiahnite rameno na vak dopredu, aby sa váha 
pacienta hladko prenášala, kým sa nepostaví do vzpriamenej polohy 
a nedosiahne rovnováhu. Rameno na vak mierne spustite, aby sa 
uvoľnil tlak okolo hrudníka. Teraz má pacient možnosť preniesť váhu 
na nohy a pracovať na precvičovaní rovnováhy.

Zdvíhanie zo sediacej polohy

Oblečte vestu MasterVest spredu. Paže 
pacienta sú položené cez ramenné 
popruhy. 

Za chrbtom: Každý slučkový popruh 
pretiahnite cez chrbát a prevlečte ho cez 
kovový D-krúžok na opačnej strane, ako 
ukazuje obrázok.

Zaistite, aby bolo rameno na vak za chrbtom 
pacienta, a pomocou vhodnej slučky upevnite 
slučkové popruhy, pozri strany 9 a 10. Ramenné 
popruhy upevnite k ramenu na vak. Na stranách 
6 – 7 nájdete pokyny na pripevnenie slučiek 
vaku na rôzne ramená na vaky.
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Výber správnej veľkosti
Ak chcete, aby vesta MasterVest náležite plnila svoj účel, jej šírka musí byť v správnom pomere k obvodu hornej časti tela 
pacienta. Z tohto dôvodu je dôležitý výber správnej veľkosti a starostlivé určenie správnej slučky na slučkovom popruhu. 

Nastavenie slučkových popruhov
Slučka, na ktorú zavesíte na rameno pre vak, určuje, do akej miery bude vesta sťahovať hruď. Ak sa vesta šmýka nahor – 
skúste vnútornú slučku alebo menšiu veľkosť vesty. 
Ak je vesta okolo hrude príliš úzka – skúste vonkajšiu slučku alebo väčšiu veľkosť vesty. 
Ak si rovnakú veľkosť vyskúšajú dve rôzne osoby, štíhlejšia z nich bude potrebovať vnútornú slučku a urastenejšia vonkajšiu 
slučku. Vesta MasterVest je nastavená správne vtedy, keď sú ramenné a slučkové popruhy pri zdvíhaní pacienta rovnomerne 
napnuté.

Správnu veľkosť má vesta vtedy, keď je 
medzera medzi kovovými D-krúžkami 5 cm 
až 30 cm. Čím je vesta väčšia, tým širšia môže 
byť medzera.

Veľkosť je príliš malá vtedy, keď je medzera 
medzi kovovým D-krúžkom príliš široká, 
slučkové popruhy nedočiahnu po rameno 
pre vak a tlak okolo hrude je príliš silný. 

Veľkosť je príliš malá vtedy, keď je medzera 
medzi kovovým D-krúžkom príliš široká, 
slučkové popruhy nedočiahnu po rameno 
na vak a tlak okolo hrude je príliš silný.

PRÍLIŠ VEĽKÉ!

Skúšanie vesty Liko MasterVest

Skúšanie slučkových popruhov

Toto je praktické príslušenstvo, ktoré sa používa na označenie 
slučiek, ktoré boli pre určitú osobu odskúšané. Pre ošetrovateľov 
je jednoduchšie zvoliť správnu slučku na pripojenie k ramenu pre 
postroj.

Spony pre slučky 

Na zistenie, ktoré slučky najlepšie pasujú, vyskúšajte slučkové 
popruhy poťahaním za rôzne slučky spolu s ramennými popruhmi. 
Pri skúšaní správneho nastavenia slučkových popruhov sa postavte 
za pacienta a zaveste ramenné popruhy a slučkové popruhy na 
vaše palce a zdvíhajte hore, až kým nebudú popruhy napnuté.  
Vesta MasterVest sedí správne vtedy, keď sú slučkové popruhy 
a ramenné popruhy pri zdvíhaní napnuté rovnomerne.

SPRÁVNE! PRÍLIŠ MALÉ!
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Vesta MasterVest je k dispozícii aj ako model s predným 
zapínaním.
Vesta MasterVest s predným zapínaním je vybavená dvomi 
nastaviteľnými bezpečnostnými sponami v prednej časti. 
Skúšku správnej veľkosti vesty a správnej polohy slučkových 
popruhov môžete vykonať aj v prípade, keď si pacient oblečie 
vestu MasterVest sám. Po správnom nastavení môže vesta 
MasterVest pri obliekaní visieť za rameno na vak.

Vesta Liko MasterVest z poplastovanej sieťoviny
Najbežnejšie veľkosti vesty MasterVest sú k dispozícii v sieťovom prevedení potiahnutom plastom. Trenie materiálu pôsobí proti 
tendencii vesty šmýkať sa smerom nahor.

Problém počas skúšania?

Problem: Problém: Vesta sa pod pacientovými rukami šmýka.
Upravte vestu MasterVest pomocou jedného alebo viacerých z týchto spôsobov:
•  Upravte slučkový popruh použitím vnútornej slučky.
•  Zvoľte menšiu veľkosť. 
•  Skúste vyskúšať vestu Liko MasterVest z poplastovanej sieťoviny.
•  Skúste vyskúšať postroj na nohy.
•  Pri zdvíhaní pacienta držte vestu na mieste za chrbtom tlačením svojho palca nadol na prekrížených slučkových popruhoch.
• Pacientovi povedzte, aby ruky pri zdvíhaní držal dole.

A. B.

Často sa stáva, že jednému človeku sú dobré dve veľkosti 
vesty MasterVest, pri obidvoch veľkostiach však treba 
správne nastaviť slučkové popruhy.
Výsledky sa líšia podľa držania tela a rozloženia tlaku okolo 
hrudníka.
A. Väčšia vesta MasterVest si vyžaduje použitie vnútorných 
slučiek na slučkovom popruhu.
Takéto upevnenie umožňuje, aby sa pacient predklonil, 
pričom pôsobí väčším tlakom na prednú dolnú časť hrudníka.
B. Menšia vesta MasterVest si vyžaduje upevnenie jednej 
z vonkajších slučiek slučkového popruhu k ramenu na vak, 
čím sa dosiahne rovnomerné napnutie všetkých štyroch 
popruhov.
V tomto prípade je držanie tela vzpriamenejšie a tlak okolo 
hrudníka je rozložený rovnomernejšie.

Telesný postoj

Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64 64
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Príslušenstvo

Postroj na nohy Obj. č. 3666004-06

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa vesta šmýkala po tele smerom 
nahor, môžete spolu s ňou použiť špeciálny postroj na nohy 
Liko MasterVest.Postroj môžete nasadiť sediacemu pacientovi 
a po jeho zdvihnutí môžete nastaviť polohu a napnutie 
postroja.Popruhy postroja môžu ísť v oblasti rozkroku krížom 
cez seba alebo rovnobežne vedľa seba.

POZNÁMKA: The leg harness fits vests from serial number 
736166. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti 
Hill-Rom. 

Pripevnenie 
postroja na nohy

Obaly s vypchávkami sú príslušenstvom, ktoré je k 
dispozícii na odľahčenie tlaku na predné popruhy. 

Obaly s vypchávkami sú kvôli ľahšej aplikácii vybavené 
suchým zipsom pozdĺž jednej strany.

Obal s vypchávkami pre ramenný popruh Obj. č. 3666021

Spony pre slučky
Spony pre slučky, červené, 4 ks obj. č. 3666033
Spony pre slučky, oranžové, 4 ks obj. č. 3666034
Spony pre slučky, žlté, 4 ks obj. č. 3666035
Spony pre slučky, modré, 4 ks obj. č. 3666036
Spony pre slučky, čierne, 4 ks obj. č. 3666037

Predlžovacia slučka
Extension Loop, zelená, 12 cm č. prod. 3691102
Extension Loop, zelená, 22 cm č. prod. 3691103
Extension Loop, sivá, 12 cm č. prod. 3691302
Extension Loop, sivá, 22 cm č. prod. 3691303

– 2 = 12 cm
– 3 = 22 cm



Prehľad viest Liko™ MasterVest™, mod. 60, 64

Dôsledkom rôznych šírok ramena na vak sú rôzne úrovne tlaku na hrudník. Skúšajte rozličné alternatívy, kým nenájdete 
šírku, ktorá najlepšie vyhovuje príslušnému pacientovi.

Iné kombinácie
Kombinácia vesty Liko MasterVest s prekríženým ramenom Cross-bar, Cross-bar 450/670 alebo ramenami Side bar nie 
sú vhodné.
Kombinácie príslušenstva/produktov iných ako tých, ktoré odporúča spoločnosť Liko, môžu spôsobovať riziká pre 
bezpečnosť pacienta.

¹  Rameno na vak 450 sa týka ramena Universal SlingBar 450 obj. č. 3156075, 3156085 a 3156095 a tiež SlingGuard 450 obj. č. 3308020 
a 3308520.

²  Dvojramená 670 sa vzťahujú na Universal TwinBar 670, č. prod. 3156077 a 3156087, a tiež SlingGuard 670 Twin, č. prod. 3308040 
a 3308540.

³  Rameno na vak 350 sa vzťahuje na Universal SlingBar 350 č. prod. 3156074, 3156084 a 3156094.
⁴ Rameno na vak 600 sa vzťahuje na Universal SlingBar 600 č. prod. 3156076 a 3156086.

Vysvetlenie: 1 = Odporúčané, 2 = Môže fungovať, 3 = Neodporúčané, 4 = Nevhodné

Odporúčané kombinácie

¹ Indikovaná hmotnosť pacienta je len orientačná – môžu existovať odchýlky.
² Na zachovanie maximálnej záťaže sa vyžadujú zdviháky/príslušenstvo určené pre rovnakú alebo vyššiu záťaž.

Odporúčané kombinácie viest Liko MasterVest 
s ramenami pre vaky Liko:
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MasterVest, XS 1 1 2 1 3 4

MasterVest, S 2 1 1 1 3 4

MasterVest, M 2 1 1 1 3 4

MasterVest, L 2 1 1 1 3 2

MasterVest, XL 3 1 1 1 2 2

MasterVest, XXL 3 2 1 1 2 2

Materiál: HygieneSling je dostupné v polyesterovej verzii.

©
 C

op
yr

ig
ht

 L
ik

o 
R&

D 
AB

 2
02

0.
 A

LL
 R

IG
HT

S 
RE

SE
RV

ED
.

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

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

www.hillrom.com

Produkt Č. prod. Veľkosť Body Weight kg¹ Maximálna záťaž² 

50/55, MasterVest mod. 60 3560113 XS 20-40 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 60 3560114 S 40 ‒ 60 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 60 3560115 M 60 ‒ 80 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 60 3560116 L 80 – 120 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 60 3560117 XL 100-130 kg (220-286 lbs.) 300 kg

50/55, MasterVest mod. 60 3560118 XXL > 120 kg 300 kg

50/55, MasterVest mod. 64 3564114 S 40 ‒ 60 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 64 3564115 M 60 ‒ 80 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 64 3564116 L 80 – 120 kg 200 kg

50/55, MasterVest mod. 64 3564117 XL 100-130 kg (220-286 lbs.) 200 kg

50/55, MasterVest mod. 64 3564118 XXL > 120 kg 200 kg


