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Løftebånd Mod 600 IP er beregnet til løft og forflytning at brugere i vandret stilling. De er kun beregnet til brug sammen med LikoStretchTM 
Mod 600 IC-tilbehøret, varenr. 3156065B. Disse løftebånd placeres nemt under brugeren, uden at brugeren skal vendes eller rulles om 
på siden. Maks. belastning 250 kg, uanset hvor mange løftebånd (6-8 stk.) der anvendes.

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.
Symbolbeskrivelse

   VIGTIGT!
Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs brugsanvisningen til både brugerliften og LikoStretch Mod 600 IC-
tilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af oplært personale. 
Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Hvis noget er uklart, skal du 
kontakte producenten eller leverandøren. 

     Medicinsk udstyr klasse I-produkt

Symbol Beskrivelse

Advarsel: Denne situation kræver ekstra omhu og opmærksomhed.

CE-mærke

Juridisk producent

Produktionsdato

Læs brugsanvisningen før brug

Produktidentifikation

Serienummer

Medicinsk udstyr

Må ikke renses kemisk

Må ikke stryges

Må ikke tørres i tørretumbler 

Vask
Symbolet er altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.

Latexfri

Må ikke bleges

Periodisk eftersyn

Udad Retning opad og symbol på ydersiden af produktet

Udad Symbol på ydersiden af produktet.

(01) 0100887761997127
(11) ÅÅMMDD
(21) 012345678910

GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger.
(01) Globalt handelsvarenummer
(11) Produktionsdato
(21) Serienummer
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Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:
• Stof
•  Sømme

 Anvend ikke beskadiget lifttilbehør.  
Hvis noget er uklart, bedes du kontakt fabrikanten eller leverandøren.

Vaskeanvisninger
Se løftetilbehørets produktmærke samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

Periodisk eftersyn
Produktet skal efterses mindst hver 6. måned. Det kan være nødvendigt med mere hyppige eftersyn, hvis produktet anvendes eller 
vaskes oftere end normalt. For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

Forventet levetid
Produktet har en forventet levetid på 3 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og vaskes en 
gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes under sin forventede levetid.

Anvisninger for genanvendelse
Løftebåndene skal sorteres som brændbart affald.
Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge 
skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det 
medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, 
som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør. 
I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for 
sikker bortskaffelse.

Oversigt over Liko™ Løftebånd Mod 600 IP, 8 stk.

Eftersyn og vedligeholdelse

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

www.hillrom.com

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

Produktændringer
Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt 
din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger. 

Design and Quality by Liko in Sweden

Administrationssystemet for både produktion og udvikling af produktet er certificeret i henhold til ISO9001 og dens pendant for 
medicinske anordninger, ISO13485. Administrationssystemet er endvidere certificeret i henhold til miljøstandarden ISO14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU
Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed 
i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Sikkerhedsanvisninger

Betegnelse Varenr. Materiale Længde Maks. belastning

Løftebånd Mod 600 IP, 8 stk. 3684001 Polyester 140 cm 250 kg


