
Popis výrobku

Liko™ Sabina™ SeatStrap
Návod k použití

7CS161103 Rev. 3
ČESKY 2021

Sedací pás SeatStrap je příslušenství, které se umisťuje pod hýždě pacienta, jehož úlohou je pacientovi pomoci při první fázi 
zvedání se. Je vhodný pro pacienty, kteří potřebují pomoc se zvedáním jejich hýždí při zvedání se. Zabraňuje to sklouznutí nosné 
vesty nahoru, což by mohlo vyvolat nežádoucí tlak pod pažemi.
Sedací pás Sabina SeatStrap je určen pouze k použití se zvedákem ze sedu do stoje Liko Sabina™. Sedací pás SeatStrap lze používat 
pouze spolu s jednou z vest značky Liko. Kromě toho musí být zvedací zařízení doplněno o hrazdu Sabina SeatStrap SlingBar.
Doprovodná plastová výztuha usnadňuje umístění sedacího pásu SeatStrap. Plastová výztuha je vložena do látkové kapsy na 
spodní straně pásu SeatStrap, její rolí je usnadnit umístění pásu SeatStrap pod pacientovy hýždě.

V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

          UPOZORNĚNÍ!
Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího 
příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. 
Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy 
zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace 
zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku. 
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V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Popis symbolů

Symbol Popis

 Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.

Před použitím si prostudujte návod k použití.

Značka CE 

Zákonný výrobce

Datum výroby

Identifikátor produktu

Sériové číslo

Zdravotnický prostředek

Nepoužívat suché čištění

Nežehlit

Sušení v sušičce

Zákaz sušení v bubnové sušičce

Praní
Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.

Neobsahuje latex

Pravidelné prohlídky

Nebělte

Sušte na šňůře ve stínu

Facing Out Směr vzhůru a symbol na vnější části produktu.

Facing Out Symbol na vnější části produktu.

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

Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace.
(01) Číslo globální obchodní položky
(11) Datum výroby
(21) Sériové číslo
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        Před zvedáním mějte na paměti následující body:
•   Zodpovědná osoba na vašem pracovišti musí individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jeden 

nebo více ošetřovatelů.
•  Naplánujte si postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nejpohodlněji.
•   Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete 

z podkladové plochy (jakmile jsou plně napnuty popruhy vesty), zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům 
závěsné hrazdy.

•  Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru.
•  Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka.
•  Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.

Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:
•  Tkanina
•  Popruhy
•  Švy
•  Smyčky
      Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.  
Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

          Zdravotnický prostředek třídy I

Změny výrobků
Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. 
Informace o aktualizaci produktů Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických  
prostředků, ISO 13485. Společnost Liko je také certifikovaná podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU
Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a 
příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a údržba

Pokyny k praní: Viz štítek výrobku pásu SeatStrap a přiložený dodatek „Pacientské vaky Liko – péče a údržba“.
Před čištěním vyjměte plastovou výztuhu (viz. str. 4). Plastovou výztuhu je nutné čistit dezinfekcí.

Pravidelné prohlídky
Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky 
používány nebo čištěny častěji, než je obvyklé. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost
Výrobek má předpokládanou životnost 1-5 let. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, 
podle pokynů k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.
 
Pokyny pro recyklaci
Pás SeatStrap je nutné vytřídit jako spalitelný odpad.
Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a 
pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění 
a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními 
zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství. 
V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly  
bezpečné likvidace.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Přehled pásu Liko™ Sabina™ SeatStrap

Spusťte pás SeatStrap pod hýždě co nejvíce je to možné.  
Tip: Plastová výztuha usnadňuje nasazení.

Nasaďte podpůrnou vestu. Přibližte se ke zvedáku ze sedu 
do stoje Sabina. Připojte poutka vesty ke hrazdě. Další 
pokyny naleznete v návodu k použití vesty a zvedáku.
Napněte popruhy na pásu SeatStrap a připojte vhodné 
smyčky ke hrazdě SeatStrap SlingBar.

Nasazení

Zahajte vstávání. Pás SeatStrap 
napomáhá při první fázi zvedání.

Po zvednutí dojde k uvolnění zátěže 
z pásu SeatStrap, který pak lze 
jednoduše posunout na stranu, aby 
nepřekážel například při návštěvě toalet.

Při spouštění je pacient snadněji 
umístěn do správné polohy na 
invalidním vozíku, pokud pás 
SeatStrap není použit.

Spouštění do seduVstávání ze sedu

Název Č. výrobku Materiál Délka (část z látky) Max. zatížení
Pás Sabina SeatStrap 3591115 Polyester, Síťovina s plastovým 

povrchem
50 cm 200 kg

Plastová výztuha
Plastová výztuha (polyuretanová) je dodávána spolu s pásem SeatStrap a je určena ke zjednodušení 
jeho umístění. 

Kombinace
Pás Sabina SeatStrap je určen pouze k použití se zvedákem ze sedu do stoje Liko Sabina™ a s hrazdou Sabina SeatStrap SlingBar.
Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je doporučeno společností Liko, s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.

www.hillrom.com


