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SeatStrap ir piederums, kas tiek novietots zem pacienta sēžas, lai palīdzētu pirmajā pacienta pacelšanas posmā. Tas ir piemērots 
pacientiem, kam ir vajadzīga palīdzība, lai piecelšanās laikā paceltu sēžu. Tas ļauj novērst atbalsta vestes slīdēšanu uz augšu, kas 
var izraisīt nevēlamu spiedienu zem rokām.
Sabina SeatStrap ir paredzēts lietošanai tikai ar Liko Sabina™ pacēlāju no sēdus stāvokļa. SeatStrap vienmēr tiek lietots kopā ar 
vienu no Liko atbalsta vestēm. Pacelšanas aprīkojumu ieteicams pilnībā nokomplektēt, izmantojot arī Sabina SeatStrap SlingBar.
Papildu plastmasas balsts sekmē SeatStrap uzlikšanu. Plastmasas balsts tiek ievietots auduma kabatā SeatStrap apakšā un ļauj 
to vieglāk novietot zem pacienta sēžas.

Šajā dokumentā ir lietoti šādi termini — persona, kura tiek pacelta, ir “pacients”, persona, kura palīdz pacientam, ir “aprūpētājs”.

         SVARĪGI!
Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet instrukciju 
rokasgrāmatas gan par pacienta celšanu, gan celšanas piederumiem. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatu 
saturu. Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Pārliecinieties, ka celšanas piederumi ir piemēroti izmantotajam 
pacēlājam. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Jums  
ir jābūt informētam par pacienta spējām izturēt pacelšanu. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju. 
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Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbolu apraksts

Simbols Apraksts

 Uzmanību! Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu

CE zīme 

Juridiskais ražotājs

Ražošanas datums

Izstrādājuma identifikators

Sērijas numurs

Medicīniska ierīce

Neveikt ķīmisko tīrīšanu

Negludināt

Žāvēt veļas žāvētājā

Nežāvēt veļas žāvētājā

Mazgāšana
Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F grādos.

Nesatur lateksu

Regulārās pārbaudes

Nebalināt

Žāvēt uz veļas auklas ēnā

Facing Out Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē.

Facing Out Simbols izstrādājuma ārpusē.

(01) 0100887761997127
(11) GGMMDD
(21) 012345678910

GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju:
(01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs
(11) Ražošanas datums
(21) Sērijas numurs
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 Pirms celšanas ir jāpatur prātā šādi aspekti.
•   Atbildīgajai personai jūsu organizācijā katrā atsevišķā gadījumā jāizlemj, vai nepieciešams viens vai vairāki aprūpētāji.
•  Pirms pacelšanas plānojiet pacelšanas darbību tā, lai to varētu veikt pēc iespējas drošāk un vienmērīgāk.
•   Lai gan slinga stieņi Liko ir aprīkoti ar fiksatoriem, ir jāievēro īpaša piesardzība. Kad siksnas ir pilnībā nostieptas, bet pacients 

vēl nav pacelts no apakšā esošās virsmas, pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi piestiprinātas pie slinga stieņa āķiem.
• Nekad neatstājiet pacientu bez uzraudzības pacelšanas brīdī.
• Pārbaudiet, vai pacelšanas/pārvietošanas darbības laikā ir bloķēti ratiņkrēsla, gultas, slimnieku pārvadāšanas ratu u. c. riteņi.
•  Vienmēr strādājiet ergonomiski. Izmantojiet pacienta spēju aktīvi piedalīties darbībās.

Drošības instrukcijas

Pārbaudiet slingu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:
•  audums;
•  siksnas;
•  šuves;
•  cilpas.

  Nelietojiet bojātus pacelšanas piederumus.  
Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

         I klases medicīniska ierīce

Izstrādājuma izmaiņas
Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu 
izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnisku ierīču ražošanas 
nozarei — ISO 13485. Liko ir arī sertificēts saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES
Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts/pastāvīgi dzīvo.

Tehniskā apkope un uzturēšana

Mazgāšanas instrukcijas. Skatiet SeatStrap izstrādājuma marķējumu un pievienoto pielikumu “Liko slingu tehniskā apkope  
un uzturēšana”.
Pirms mazgāšanas izņemiet plastmasas balstu (skat. 4. lpp.). Plastmasas balsts jātīra ar dezinficējošiem līdzekļiem.

Regulārās pārbaudes
Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izstrādājums tiek lietots vai mazgāts biežāk nekā parasti, iespējams, 
pārbaudes ir jāveic biežāk. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hill-Rom pārstāvi.

Paredzētais kalpošanas laiks
Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 1–5 gadi. Paredzētais izmantošanas laiks ir aprēķināts, pieņemot, ka izstrādājumu 
lieto 10 reizes dienā un mazgā reizi nedēļā atbilstoši mazgāšanas instrukcijām. Hill-Rom iesaka izmantot izstrādājumu tikai tā 
paredzētajā kalpošanas laikā.
 
Norādījumi par pārstrādi
SeatStrap jāšķiro kā dedzināmie atkritumi.
Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par šā uzņēmuma ražoto izstrādājumu drošu izmantošanu un likvidēšanu, 
lai palīdzētu novērst traumas, tostarp (bet ne tikai) ādas griezumus, punkciju, skrāpējumus, kā arī par jebkuru nepieciešamo 
medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, 
reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu. 
Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus 
par drošas likvidēšanas protokoliem.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zviedrija
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Liko™ Sabina™ SeatStrap pārskats

Nolaidiet SeatStrap tik zemu zem sēžas, cik iespējams. 
Ieteikums. Plastmasas balsts atvieglo uzlikšanu.

Uzvelciet atbalsta vesti. Pieejiet tuvāk Sabina pacēlājam  
no sēdus stāvokļa. Savienojiet vestes siksnas cilpas ar slinga 
stieņiem. Papildu instrukcijas skatiet izmantotās vestes  
un pacēlāja instrukciju rokasgrāmatā.
Pavelciet SeatStrap siksnas un savienojiet ar atbilstošām 
siksnu cilpām uz SeatStrap SlingBar.

Uzlikšana

Sāciet pacelšanu. SeatStrap palīdz 
pirmajā pacelšanas fāzē.

Paceltā pozīcijā SeatStrap vairs nav 
noslogots, uz to var viegli pastumt 
uz sāniem, lai, piemēram, atvieglotu 
došanos uz tualeti.

Nolaišanas laikā pacientu ir vieglāk 
novietot pareizā pozīcijā ratiņkrēslā, 
ja netiek izmantots SeatStrap.

Nolaišana sēdus stāvokliPacelšana

Nosaukums Izstr. Nr. Materiāls Garums (auduma daļa) Maks. slodze
Sēžas siksna Sabina SeatStrap 3591115 Poliesteris, ar plastmasu 

pārklāts audums
50 cm 200 kg

Plastmasas balsts
Kopā ar SeatStrap tiek nodrošināts plastmasas balsts (polietilēna), kas ir paredzēts uzlikšanas 
atvieglošanai. 

Kombinācijas
Sabina SeatStrap ir paredzēts lietošanai tikai ar Liko Sabina™” pacēlāju no sēdus stāvokļa un Sabina SeatStrap SlingBar.
Piederumu/izstrādājumu kombinācijas, ko nav ieteicis uzņēmums Liko, var radīt risku pacienta drošībai.

www.hillrom.com


