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Octo LiftSheet je zvedací pás pro zvedání a přemisťování pacientů ve vodorovné poloze. Je určen výhradně k použití společně 
s příslušenstvím OctoStretchTM, č. výrobku 3156056.

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

Datum výroby

Před použitím si prostudujte návod k použití.

Identifikátor produktu

Sériové číslo

Zdravotnický prostředek

Nepoužívat suché čištění

Nežehlit

Zákaz sušení v bubnové sušičce

Praní
Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.

Neobsahuje latex

Nebělte

Pravidelné prohlídky

Čelem ven Směr vzhůru a symbol na vnější části produktu.

Čelem ven Symbol na vnější části produktu.

(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

   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku a příslušenství Liko 
OctoStretch. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Při používání 
dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo 
dodavatele výrobku. 

     Zdravotnický prostředek třídy I Výrobek
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Před každým použitím produkt zkontrolujte. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:
•  Tkanina
•  Švy
•  Smyčky       

 Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.  
Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokyny k praní
Viz štítek výrobku na zvedacím příslušenství a přiložený dodatek „Pacientské závěsy Liko – péče a údržba“. 

Pravidelné prohlídky
Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Pokud se výrobek používá nebo myje častěji, než je obvyklé,
může být nutné provádět častější kontroly. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost
Výrobek má předpokládanou životnost 5 let. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, podle pokynů 
k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.

Pokyny pro recyklaci
Celý pás LiftSheet by měl být tříděn jako spalitelný odpad.
Společnost Hillrom 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 pochybností se uživatel zařízení musí nejprve obrátit na technickou podporu společnosti Hillrom, aby získal pokyny ohledně 
protokolů o bezpečné likvidaci.

Přehled Liko™ Octo LiftSheet™

Péče a údržba

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.

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 and Quality by Liko in Sweden

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.

(a)

(b)

Bezpečnostní pokyny

Název Velikost Č. výrobku Materiál Délka (a X b) Maximální nosnost
Pás Octo LiftSheet M 3683105 Polyester 160x50 cm 200 kg
Pás Octo LiftSheet L 3683106 Polyester 170x90 cm 200 kg


