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Octo Liftsheet er beregnet for løfting og overføring av brukere i en horisontal stilling. Det er bare ment for bruk med tilbehøret 
OctoStretch IC , prod.nr. 3156056. Disse stroppene er komfortabelt plassert under pasienten uten å måtte snu eller rulle pasienten. 
Maks. Belastning 250 kg/sett uavhengig av hvor mange av stroppene (6-8 stk.) som brukes.

Disse symbolene finnes i dette dokumentet eller på produktet.
Symbolbeskrivelse

  VIKTIG!
Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og Liko Planløfter 
Blekkspruten før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Vær 
varsom og forsiktig under bruk. Som medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt 
med produsenten eller leverandøren. 

   Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

Symbol Beskrivelse

Advarsel: Denne situasjonen krever ekstra omsorg og oppmerksomhet.

CE-merke

Juridisk produsent

Produksjonsdato

Les bruksanvisningen før bruk

Produkt-ID

Serienummer

Medisinsk utstyr

Ikke rens

Ikke stryk

Ikke tørk i tørketrommel 

Vasking
Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.

Uten lateks

Ikke blek

Periodisk inspeksjon

Vendt utover Retning oppover og symbol på utsiden av produktet.

Vendt utover Symbol på utsiden av produktet.

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

GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon.
(01) GTIN (Global Trade Item Number)
(11) Produksjonsdato
(21) Serienummer
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Kontroller produktet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:
•  stoff
•  sømmer

 Bruk ikke skadet løftetilbehør.  
Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Vaskeanvisninger
Se produktetiketten på løftetilbehøret og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil».

Periodisk inspeksjon
Produktet må inspiseres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktet brukes
eller rengjøres oftere enn normalt. Ta kontakt med Hill-Rom-representanten din angående protokoller.

Forventet holdbarhet
Produktet har en forventet holdbarhet på 5 år. Forventet holdbarhet er basert på 10 bruk per dag og vasking én gang per uke, i henhold 
til vaskeanvisningene. Hill-Rom anbefaler at produktet kun brukes i løpet av den forventede holdbarheten.

Instruksjoner for resirkulering
Hele LiftSheet skal sorteres som brennbart avfall.
Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret sitt for å bidra til å forebygge skader, 
herunder kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret 
etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker 
avhending av medisinsk utstyr og tilbehør. 
Ved tvil må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Roms tekniske støtte for å få veiledning om protokoller for sikker avhending.

Oversikt Liko ™ bånd Mod 600 IC, 8 stk. 

Tilsyn og vedlikehold

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.

Produktendringer
Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående varsel. 
Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger. 

Design and Quality by Liko in Sweden

Styringssystemet for både produksjon og utvikling av produktet er sertifisert i henhold til ISO9001 og den tilsvarende standarden for 
industrien for medisinsk utstyr, ISO13485. Styringssystemet er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001.

Merknad til brukere eller pasienter i EU
Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i 
medlemsstaten der brukeren eller pasienten er bosatt. 

Sikkerhetsanvisninger

Navn Art.nr. Materiale Lengde: Maks. last

Remmer Mod 600 IC, 8 stk. 3684001 Polyester 140 cm 250 kg


