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SeatStrap, kaldırmanın ilk kısmında yardımcı olmak için hastanın kalçasının altına yerleştirilen bir aksesuardır. Kaldırma sırasında 
kalçasını kaldırmak için yardıma ihtiyacı olan hastalara uygundur. Bu işlem, destek yeleğinin yukarı kayarak kolların altında 
istenmeyen basınca neden olmasını önler.
Sabina SeatStrap, yalnızca Liko Sabina™ ayakta dik durmaya yardımcı liftlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SeatStrap 
her zaman Liko'nun destek yeleklerinden biriyle birlikte kullanılır. Ayrıca lift, Sabina SeatStrap SlingBar ile tamamlanmalıdır.
Birlikte tedarik edilen plastik destek, SeatStrap'in uygulanmasını kolaylaştırır. Plastik destek SeatStrap'in altındaki kumaş cep 
içine yerleştirilir ve SeatStrap'in hastanın kalçasının altına uygulanmasını kolaylaştırır.

Bu belgede taşınan kişiye hasta, hastaya yardımcı olan kişiye ise bakım veren denmiştir.

ÖNEMLİ!
Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk içerir. Kullanım öncesinde hem hasta liftine hem de 
kaldırma aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. 
Ekipman yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan 
emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren kişi olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz 
sorumlusunuz. Hastanın kaldırma işlemini zarar görmeden tamamlama kabiliyetine dikkat etmelisiniz. Emin olmadığınız bir 
konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin. 



2 www.hillrom.com7TR161103 Rev. 3  •  2021

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol Açıklaması

Sembol Açıklama

 Uyarı: Bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.

Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun

CE işareti 

Yasal üretici

Üretim tarihi

Ürün Tanımlayıcısı

Seri Numarası

Tıbbi cihaz

Kuru temizleme yapmayın

Ütü yapmayın

Tamburlu kurutma

Tamburlu kurutma yapmayın

Yıkama
Sembol, her zaman °C ve °F cinsinden önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.

Lateks İçermez

Düzenli denetleme

Çamaşır suyu kullanmayın

Gölgede asarak kurutun

Facing Out Yukarı bakacak şekilde ve sembol ürünün dışında.

Facing Out Sembol ürünün dışında.

(01) 0100887761997127
(11) YYAAGG
(21) 012345678910

Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu.
(01) Küresel Ticari Ürün Numarası
(11) Üretim Tarihi
(21) Seri Numarası
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 Kaldırma işleminden önce şu noktaları aklınızda bulundurun:
•   Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren kişi sayısının bir veya birden fazla olup 

olmayacağına karar vermelidir.
•  Kaldırma işleminin mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kaldırma işlemini önceden planlayın.
•   Liko'nun askı çubuklarında mandallar olsa da ürün kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Hasta yattığı yerden kaldırılmadan 

önce ve kayışlar tam olarak uzatıldıktan sonra kayışların askı çubuğunun kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından  
emin olun.

•  Kaldırma sırasında hastayı asla tek başına bırakmayın.
•  Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
•  Daima ergonomik çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.

Güvenlik Talimatları

Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:
• Kumaş
• Kayışlar
• Dikiş yerleri
• Halkalar

  Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.  
Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

 Tıbbi Cihaz Sınıf I Ürünü

Ürün Değişiklikleri
Liko ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı 
tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko; ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikalıdır.  
Liko ayrıca çevre standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim
Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili 
makamına bildirilmelidir.

Bakım ve Onarım

Yıkama talimatları: Lütfen SeatStrap'in ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın
Yıkamadan önce plastik desteği çıkarın (bkz. sayfa 4). Plastik destek dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Düzenli Denetleme
Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürünler normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkanıyorsa daha sık denetim gerekebilir. 
Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü
Ürünün beklenen kullanım ömrü 1-5 yıldır. Beklenen kullanım ömrü, yıkama talimatlarına göre günde 10 kullanım ve haftada 
bir yıkama esas alınarak hesaplanmaktadır. Hill-Rom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılmasını önerir.
 
Geri Dönüşüm Talimatları
SeatStrap, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.
Kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için Hill-Rom; 
cihazların güvenli şekilde kullanılmasını ve atılmasını, kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik 
ve dezenfeksiyon işlemlerinsi değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler, tıbbi cihazların ve aksesuarların 
güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır. 
Emin olmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek 
birimi ile iletişime geçmelidir.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

www.hillrom.com

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

Liko™ Sabina™ SeatStrap'e Genel Bakış

SeatStrap'i kalçanın mümkün olduğu kadar altına indirin. 
İpucu: Plastik destek uygulamayı kolaylaştırır.

Destek yeleğini uygulayın. Sabina ayakta dik durmaya 
yardımcı lifte yaklaşın. Yeleğin kayış halkalarını askı 
çubuğuna bağlayın. Daha fazla talimat için kullanılan  
yelek ve liftin talimat kılavuzuna bakın.
SeatStrap üzerindeki kayışları gerin ve uygun kayış  
halkalarını SeatStrap SlingBar'a bağlayın.

Uygulama

Kaldırmayı başlatın. SeatStrap 
kaldırmanın ilk aşamasına  
yardımcı olur.

Kaldırılmış pozisyonda Koltuk kayışı 
yükünü sıfırlar ve örneğin tuvalete 
gitmeyi kolaylaştırmak üzere kolayca 
kenara itilebilir.

Alçaltma sırasında hastanın 
tekerlekli sandalyede doğru 
pozisyona yerleştirilmesi SeatStrap 
kullanılmazsa daha kolaydır.

Tekrar Oturma  
Pozisyonuna GetirmeKaldırma

İsim Ürün No. Malzeme Uzunluk (kumaş kısım) Maks. Yük
Sabina SeatStrap 3591115 Polyester, plastik kaplı ağ 50 cm 200 kg

Plastik Destek
SeatStrap ile bir plastik destek (polietilen) uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir. 

Kombinasyonlar
Sabina SeatStrap, yalnızca Liko Sabina™ ayakta dik durmaya yardımcı liftler ve Sabina SeatStrap SlingBar ile birlikte kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.
Liko tarafından önerilen aksesuar/ürün kombinasyonları dışındaki kombinasyonlar, hasta güvenliği açısından risk oluşturabilir.


