
Platí pro následující modely:

Sling Cross-bar 450	 Č.	výrobku 3156021 
Sling	Cross-bar	450	s	rychloupínacím	hákem	Quick-release	Hook Č.	výrobku 3156022
Sling Cross-bar 670 Č.	výrobku 3156018    
Sling	Cross-bar	670	s	rychloupínacím	hákem	Quick-release	Hook Č.	výrobku 3156019 

Křížové	závěsné	hrazdy	Liko	jsou	k	dispozici	ve	dvou	modelech,	z	nichž	každý	má	dvě	verze,	všechny	jsou	vybaveny	čtyřmi	háky	závěsné	
hrazdy	pro	upevnění	pacientského	vaku	a	poskytují	tak	při	zdvihu	relaxační	polohu	s	nakloněním	dozadu.	Křížová	závěsná	hrazda	je	buď	
trvale	připevněna	ke	zvedáku,	nebo	je	upevněna	pomocí	rychloupínacího	háku.	Systém	rychloupínacího	háku	Liko	lze	dodávat	předem	
namontovaný	na	všech	modelech	křížové	závěsné	hrazdy.

Popis výrobku

Křížové	závěsné	hrazdy	Liko™ 
Sling Cross-bar
Návod	k	použití

7CS160125	Rev.	3
ČESKY	2020

  DŮLEŽITÉ 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.

Sling Cross-bar 670

Sling Cross-bar 450
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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.

Značka	CE

Zákonný	výrobce.

Před	použitím	si	prostudujte	návod	k	použití.

Datum	výroby.

Upozornění!	Prostudujte	si	návod	k	obsluze.

Před	použitím	si	prostudujte	návod	k	použití.

Identifikátor	produktu.

Sériové	číslo.

Zdravotnický	prostředek.

(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

Bezpečnostní pokyny
Různé	maximální	nosnosti	se	mohou	na	sestaveném	zvedacím	systému	vztahovat	na	různé	výrobky:	zvedák,	závěsnou	
hrazdu,	závěs	a	jiné	použité	příslušenství.	Pro	sestavený	zvedací	systém	je	maximální	nosnost	vždy	nejnižší	maximální	nosnost	
kterékoli	z	použitých	součástí.	Například:	Křížové	závěsné	hrazdy	mají	max.	zatížení	300	kg.	V	kombinaci	se	stropním	zvedákem	
Likorall™	s	max.	nosností	200	kg	platí	pro	sestavený	zvedací	systém	maximální	nosnost	200	kg.	
Prostudujte	si	označení	na	zvedáku	a	zvedacím	příslušenství	a	máte-li	jakékoli	dotazy,	kontaktujte	autorizovaného	zástupce	
společnosti	Hill-Rom.

Křížové	závěsné	CrossBar	hrazdy	lze	použít	v	kombinaci	s	pacientskými	vaky	Liko,	které	se	připevňují	k	závěsné	hrazdě	pomocí	
smyček.	Křížové	závěsné	hrazdy	CrossBar	lze	použít	v	kombinaci	s	pacientskými	vaky	Liko	určenými	pro	čtyři	připojovací	body	
na	závěsné	hrazdě.
Pro	další	pokyny	ohledně	výběru	smyčky	si	prostudujte	návody	k	použití	pro	příslušné	modely	pacientských	vaků.	Tam	můžete	
také	najít	doporučení	ke	kombinaci	závěsných	hrazd	Liko™	s	pacientskými	vaky	Liko.
Pozor! Vždy si přečtěte návod k použití dodávaný s různými modely pacientských vaků Liko pro správné a bezpečné používání vaků.

  Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy pacientského vaku, 
zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy. 

   Z bezpečnostních důvodů musí být břemeno při zvedání neseno společně všemi háky závěsné hrazdy!
   Použití jiného než zde doporučeného zvedacího příslušenství může představovat riziko.
   Nesprávné připevnění pacientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.

Maximální nosnost: 300 kg

    Zdravotnický	prostředek	třídy I
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Sestavení

FlexLink

Adaptér

Šroub	závěsné	hrazdy

Pevné sestavení pro zvedání
Platí pro následující modely závěsné hrazdy:	Sling	Cross-bar	450	a	670	(č.	výrobku	3156021	a	3156018)	

Platí pro: Stropní	zvedák	Likorall™	242	S/ES,	stropní	zvedák	Likorall™	243	ES,	mobilní	zvedák	Golvo™,	mobilní	zvedák	Uno™	
100/102*	a	mobilní	zvedák	Viking™*	
Pro	pevné	sestavení	použijte	k	připevnění	křížové	závěsné	hrazdy	dodaný	(speciální)	šroub	M10	x	25	a	pojistnou	matici	M10.	
Zkontrolujte,	zda	šroub	vyčnívá	skrz	matici	o	2	mm	a	zda	se	může	šroub	závěsné	hrazdy	pohybovat	(přizpůsobení	funguje	tak,	
jak	by	mělo).	
*Pro pevnou montáž na mobilní zvedáky pomocí FlexLink musí být vždy namontován adaptér pro příslušný zvedák, viz níže.

Adaptér 8 mm, (č.	výrobku	2016502)
Platí	pro:	Řadu	mobilních	zvedáků	Uno	až	do	sériového	č.	31824	(včetně).	Viz	příslušné	pokyny	
k	sestavení.

Adaptér 12 mm,	(č.	výrobku	2016504)
Platí	pro:	Řadu	mobilních	zvedáků	Uno	až	do	sériového	č.	31825	(včetně).
a	Viking™.	Viz	příslušné	pokyny	k	sestavení. 

Pevná souprava 4 (č.	výrobku	3308860) 
hodí	se	pro:	č.	výrobku	3156018	a	3156021	v	kombinaci	se	
stropním	zvedákem	LikoGuard™	L,	XL. 
POZNÁMKA! Montáž smí provádět pouze osoby s oprávněním od společnosti Hill-Rom!

	8	mm

	12	mm

Sestavení pomocí rychloupínacího háku 
Platí pro následující modely závěsné hrazdy:	Křížová	závěsná	
hrazda	450	a	670	(č.	výrobku	3156022	a	3156019)	

Platí pro:	mobilní	zvedák	Golvo™*,	stropní	zvedák	Likorall™	242	S/ES	R2R,	
stropní	zvedák	Likorall™	243*,	stropní	zvedák	Likorall™	250*	a	stropní	
zvedák	Multirall™.	*Pokud	je	vybaven	rychloupínacím	adaptérem	Q-link	
(č.	výrobku	31590005).	Viz	příslušné	pokyny	k	sestavení.

Q-link

Po	instalaci	zkontrolujte,	zda	západka	
zapadla	do	háku	závěsné	hrazdy	a	zda	se	v	
něm	volně	pohybuje.

Instalace západek

Způsob upevnění pacientského závěsného vaku k závěsným křížovým hrazdám

POZNÁMKA!	Širší	část	křížové	hrazdy	je	určena	pro	použití	s	horními	smyčkami	popruhu	pacientského	vaku	a	užší	část	křížové	hrazdy	pro	
smyčky	popruhu	podpěry	nohou. 
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Liko	AB	
Nedre	vägen	100
975	92	Luleå,	Švédsko
+46 (0)920 474700

www.hillrom.com

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

Péče a údržba
Pro	bezporuchové	použití	je	třeba	před	každým	použitím	zkontrolovat	některé	detaily:

•	 	Zkontrolujte	šroub	a	pojistnou	matici	křížové	závěsné	hrazdy	
•	 	Zkontrolujte,	zda	jsou	západky	na	svém	místě,	neporušené	a	správně	fungují;	chybějící	nebo	poškozené	západky	musí	být	
vždy	nahrazeny	novými

•	 	Při	používání	systému	rychloupínacího	háku	Quick-release	zkontrolujte,	zda	je	rychloupínací	hák	správně	připojen	ke	
zvedáku	a	závěsné	křížové	hrazdě	

•	 	Před	zvednutím	pacienta	zkontrolujte,	zda	zvedací	příslušenství	visí	svisle	a	zda	se	může	volně	pohybovat.

V	případě	potřeby	očistěte	výrobek	vlhkým	hadříkem.	Podrobnější	informace	týkající	se	čištění	a	dezinfekce	vašeho	výrobku	
Liko	najdete	v	kapitole	„Čištění a dezinfekce“	pro	použitý	zvedák.	POZNÁMKA! Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem 
fenolu ani chloru, neboť mohou poškodit hliník a plast.

 Výrobek nesmí být vystaven tekoucí vodě.

Servis
Pravidelné	kontroly	křížových	závěsných	hrazd	se	musí	provádět	nejméně	jednou	ročně.

  Pravidelné kontroly, opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti Liko za použití 
originálních náhradních dílů Liko a podle servisních příruček společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost
Při	správném	zacházení,	servisu	a	pravidelných	prohlídkách	podle	pokynů	společnosti	Liko	je	předpokládaná	životnost	zařízení	
10	let.

Pokyny pro recyklaci

Výrobek	by	měl	být	recyklován	jako	kovový	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.

Změny výrobku
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 a kvalita společnosti Liko ve Švédsku.

Systém	správy	výroby	i	vývoje	výrobku	je	certifikován	v	souladu	s	normou	ISO9001	a	jeho	ekvivalentem	pro	odvětví	
zdravotnických	prostředků,	ISO13485.	Systém	správy	také	splňuje	požadavky	normy	pro	ochranu	životního	prostředí	
ISO14001.

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.


