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SeatStrap-takamushihna on avustettavan takamuksen alle asetettava lisävaruste, jolla helpotetaan nostamista noston 
ensimmäisessä vaiheessa. Se sopii avustettaville, joita on tuettava takamuksesta nostamisen aikana. Tämä estää tukiliiviä 
liukumasta ylös, mikä voi aiheuttaa epämukavaa painetta kainaloihin.
Sabina SeatStrap -takamushihna on tarkoitettu käytettäväksi vain Liko Sabina™ -seisomanojanostimien kanssa. SeatStrap-
takamushihnaa käytetään aina Likon tukiliivin kanssa. Lisäksi nostamisessa on käytettävä Sabina SeatStrap SlingBar -nostokaarta.
Mukana toimitettava muovinen vahvistus helpottaa SeatStrap-takamushihnan asettamista. SeatStrap-takamushihnan pohjassa 
olevaan kangastaskuun laitettava muovinen vahvistus helpottaa takamushihnan viemistä avustettavan takamuksen alle.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

          TÄRKEÄÄ!
Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. 
On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että 
nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana 
olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua 
nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. 
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Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symbolien kuvaus

Symboli Kuvaus

 Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.

Lue käyttöohje ennen käyttöä

CE-merkintä 

Laillinen valmistaja

Valmistuspäivämäärä

Tuotetunniste

Sarjanumero

Lääkinnällinen laite

Kemiallinen pesu kielletty

Silitys kielletty

Rumpukuivaus

Rumpukuivaus kielletty

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

Lateksiton

Määräaikaistarkastus

Valkaisu kielletty

Ripusta kuivumaan varjoon

Facing Out Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli

Facing Out 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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 Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:
•  Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
•  Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
•  Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista 

alustalta ja ennen kuin hihnat ovat kunnolla kiristyneet, on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren 
koukkuihin oikein.

•  Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
•  Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
•  Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.

Turvaohjeet

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:
• Kangas
• Hihnat
• Saumat
• Lenkit
      Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.  
Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

  Lääkinnällinen luokan I laite

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

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti.  
Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

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

Hoito ja kunnossapito

Pesuohjeet: Katso SeatStrap-takamushihnan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.
Poista muovinen vahvistus ennen pesua (katso sivu 4). Muovinen vahvistus on puhdistettava desinfiointiaineella.

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

Odotettu käyttöikä
Tuotteen odotettu käyttöikä on 1–5 vuotta. Käyttöiän arviointiperusteena on 10 käyttökertaa päivässä ja yksi pesukerta viikossa 
pesuohjeiden mukaisesti. Hill-Rom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.
 
Kierrätysohjeet
SeatStrap-takamushihna on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.
Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin 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.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Yleiskuvaus: Liko™ Sabina™ SeatStrap

Vie SeatStrap-takamushihna mahdollisimman pitkälle 
takamuksen alle. Vinkki: Muovinen vahvistus helpottaa 
asettamista.

Aseta tukiliivi paikalleen. Vie avustettava Sabina-
seisomanojanostimen lähelle. Kiinnitä liivissä olevat 
hihnalenkit nostokaareen. Lisätietoja on liivin ja käytettävän 
nostimen käyttöohjeessa.
Venytä SeatStrap-takamushihnan hihnat pitkiksi ja kiinnitä 
sopivat hihnalenkit SeatStrap SlingBar -nostokaareen.

Käyttö

Aloita nostaminen. SeatStrap-
takamushihna helpottaa nostamista 
noston ensimmäisessä vaiheessa.

Pystyasennossa kuorma ei ole 
SeatStrap-takamushihnan varassa, 
ja sen voi helposti siirtää sivuun 
esimerkiksi WC-käyntejä varten.

Avustettavan laskeminen pyörätuoliin 
oikeassa asennossa on helpompaa, 
jos SeatStrap-takamushihnaa ei 
käytetä.

Palaaminen istuma-asentoonNostaminen

Nimi Tuotenro Materiaali Pituus (kangasosa) Enimmäiskuormitus
Sabina SeatStrap 
-takamushihna

3591115 Polyesteri, muovipinnoitettu kangas 50 cm 200 kg

Muovinen vahvistus
SeatStrap-takamushihnan mukana toimitetaan muovinen vahvistus (polyeteeni), jonka on tarkoitus 
helpottaa hihnan asettamista. 

Yhdistelmät
Sabina SeatStrap -takamushihna on tarkoitettu käytettäväksi vain Liko Sabina™ -seisomanojanostimien ja Sabina SeatStrap 
SlingBar -nostokaaren kanssa.
Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.

www.hillrom.com


