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SeatStrap este un accesoriu amplasat sub şezutul pacientului, pentru a ajuta în prima parte a activităţii de ridicare. Este potrivit 
pentru pacienţii care au nevoie de ajutor pentru a-şi ridica şezutul în timpul ridicării. Acest lucru împiedică alunecarea în sus  
a SupportVest, ceea ce ar putea cauza o presiune nedorită sub braţe.
Sabina SeatStrap este proiectată pentru a fi utilizată numai cu elevatorul Liko Sabina™ pentru asistenţă la ridicare. SeatStrap 
este utilizată întotdeauna împreună cu una dintre vestele SupportVest de la Liko. Mai mult, elevatorul trebuie să fie completat 
cu Sabina SeatStrap SlingBar.
Întăritură din plastic auxiliară facilitează aplicarea SeatStrap. Întăritura din plastic este introdusă în buzunarul din material din 
partea inferioară a SeatStrap şi facilitează aplicarea acesteia sub şezutul pacientului.

În acest document, persoana ridicată este denumită pacient, iar persoana care o ajută este denumită îngrijitor.

IMPORTANT!
Ridicarea şi transferul unui pacient implică întotdeauna un anumit nivel de risc. Înainte de utilizare, citiţi instrucţunile de 
utilizare atât pentru elevatorul pentru pacient, cât şi pentru accesoriile de ridicare. Este important să înţelegeţi în totalitate 
conţinutul instrucţiunilor de utilizare. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar de către personalul instruit. Asiguraţi-vă că 
accesoriile de ridicare sunt adecvate pentru elevatorul utilizat. Utilizaţi-le cu grijă şi atenţie. În calitate de îngrijitor, sunteţi 
întotdeauna responsabil pentru siguranţa pacientului. Trebuie să ştiţi dacă pacientul este capabil să facă faţă ridicării. Dacă 
există neclarităţi, vă rugăm să contactaţi producătorul sau furnizorul. 
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Aceste simboluri se pot găsi în acest document şi/sau pe produs.

Descrierea simbolurilor

Simbol Descriere

 Avertisment; această situaţie necesită un plus de grijă şi atenţie.

Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de utilizare

Marcaj CE 

Producător legal

Data fabricaţiei

Identificator de produs

Număr de serie

Dispozitiv medical

Nu curăţaţi prin metode chimice

Nu călcaţi cu fierul

Uscare cu aer cald

A nu se usca în uscător cu tambur

Spălare
Simbolul apare întotdeauna în combinaţie cu temperatura recomandată în °C.

Nu conţine latex

Inspecţie periodică

Nu folosiţi înălbitor

A se usca căptuşeala la umbră

Facing Out Direcţie în sus şi simbol la exteriorul produsului.

Facing Out Simbol la exteriorul produsului.

(01)  0100887761997127
(11)  AALLZZ
(21)  012345678910

Cod de bare matrice de date GS1, care poate conţine următoarele informaţii.
(01) Cod articol comercial global
(11) Data fabricaţiei
(21) Număr de serie
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 Înainte de ridicare, reţineţi următoarele aspecte:
•   O persoană responsabilă din organizaţia dvs. trebuie să decidă, în funcţie de caz, dacă este nevoie de unul sau mai mulţi 

îngrijitori.
•  Planificaţi operaţiunea de ridicare, în aşa fel încât să fie efectuată cât mai sigur şi mai uşor posibil.
•   Deşi barele de susţinere Liko sunt echipate cu încuietori, trebuie să acordaţi o atenţie specială. Înainte de a ridica pacientul 

de pe suprafaţa pe care stă, dar după întinderea completă a curelelor, asiguraţi-vă că acestea sunt conectate corect la 
cârligele barei de susţinere.

•  Nu lăsaţi niciodată pacientul nesupravegheat în timpul ridicării.
•  Asiguraţi-vă că roţile scaunului pe rotile, patului, tărgii mobile etc., sunt blocate pe durata operaţiunii de ridicare/transfer.
•  Lucraţi întotdeauna în mod ergonomic. Folosiţi-vă de capacitatea pacientului de a participa activ la operaţiuni.

Instrucţiuni de siguranţă

Verificaţi hamul înainte de fiecare utilizare. Verificaţi următoarele aspecte pentru uzură şi deteriorare:
•  materialul
•  curelele
•  cusăturile
•  buclele

 Nu utilizaţi accesorii de ridicare deteriorate.  
Dacă există neclarităţi, vă rugăm să contactaţi producătorul sau furnizorul.

   Dispozitiv medical Clasa I Produs

Modificări ale produsului
Produsele Liko sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a realiza modificări ale produsului fără 
notificare prealabilă. Contactaţi reprezentantul dvs. Hill-Rom pentru sfaturi şi informaţii privind upgrade-urile de produse.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko este certificat din punct de vedere al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001 şi echivalentul acestuia pentru 
industria dispozitivelor medicale, ISO 13485.  
De asemenea, Liko este certificat în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001.

Notificare adresată utilizatorilor şi/sau pacienţilor din UE
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul, trebuie raportat producătorului şi autorităţii competente din 
statul membru în care este stabilit utilizatorul şi/sau pacientul.

Îngrijire şi întreţinere

Instrucţiuni de spălare: Consultaţi eticheta de produs a produsului SeatStrap şi anexa ataşată, „Îngrijirea şi întreţinerea hamurilor Liko”
Scoateţi întăritură din plastic înainte de spălare (consultaţi pagina 4). Întăritura din plastic trebuie curăţată cu dezinfectanţi.

Inspecţie periodică
Produsul trebuie verificat cel puţin o dată la 6 luni. Ar putea fi necesare inspecţii mai frecvente dacă produsele sunt utilizate 
sau spălate mai des decât este normal. Pentru protocoale, contactaţi reprezentantul Hill-Rom.

Durata de funcţionare estimată
Produsul are o durată de funcţionare estimată de 1 - 5 ani. Durata de funcţionare estimată se bazează pe o frecvenţă de utilizare de 
10 utilizări pe zi şi de spălare o dată pe săptămână, conform instrucţiunilor de spălare. Hill-Rom recomandă utilizarea produsului 
numai pe perioada de funcţionare estimată.
 
Instrucţiuni de reciclare
SeatStrap trebuie sortată ca deşeu combustibil.
Hill-Rom evaluează şi oferă îndrumări utilizatorilor săi cu privire la manevrarea şi eliminarea în siguranţă a dispozitivelor sale la 
deşeuri, pentru a ajuta la prevenirea rănirilor, inclusiv, dar fără a se limita la: tăieturi, înţepături la nivelul pielii, excoriaţii şi orice 
curăţare şi dezinfectare necesară a dispozitivului medical după utilizare şi înainte de eliminarea acestuia la deşeuri. Clienţii trebuie 
să respecte toate legile şi reglementările federale, de stat, regionale şi/sau locale în ceea ce priveşte eliminarea în siguranţă a 
dispozitivelor şi accesoriilor medicale. 
În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze, mai întâi, departamentul de Asistenţă tehnică Hill-Rom 
pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiţii de siguranţă.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suedia
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Prezentarea generală a Liko™ Sabina™ SeatStrap

Coborâţi SeatStrap cât mai mult posibil sub şezut.  
Sfat: Întăritura din plastic facilitează aplicarea.

Aplicaţi SupportVest. Apropiaţi elevatorul pentru asistenţă 
la ridicare Sabina. Conectaţi buclele curelelor de pe vestă la 
bara de susţinere. Pentru mai multe instrucţiuni de utilizare, 
consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru vesta  
şi elevatorul utilizat.
Întindeţi curelele de pe SeatStrap şi conectaţi buclele 
adecvate ale curelei la SeatStrap SlingBar.

Aplicare

Începeţi să ridicaţi. SeatStrap 
ajută în prima parte a activităţii de 
ridicare.

În poziţie ridicată, SeatStrap îşi pierde 
sarcina şi poate fi împinsă uşor în 
lateral pentru a facilita, de exemplu, 
mersul la toaletă.

În timpul coborârii, pacientul este 
aşezat mai uşor în poziţia corectă 
în scaunul pe rotile, dacă nu se 
utilizează SeatStrap.

Înapoi în poziţia aşezatRidicare

Nume Nr. produs Material Lungime (porţiunea din material) Sarcină max.
Sabina SeatStrap 3591115 Poliester, plasă cu înveliş 

de plastic
50 cm 200 kg

Întăritură din plastic
O întăritură din plastic (polietilenă) este prevăzută cu SeatStrap şi este destinată facilitării aplicării. 

Combinaţii
Sabina SeatStrap este proiectată pentru a fi utilizată numai cu elevatorul Liko Sabina™ pentru asistenţă la ridicare şi  
Sabina SeatStrap SlingBar.
Alte combinaţii de accesorii/produse care nu sunt recomandate de Liko pot prezenta riscuri pentru siguranţa pacientului.

www.hillrom.com


