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Το Octo LiftSheet προορίζεται για την ανύψωση και μεταφορά ασθενών σε οριζόντια θέση. Προορίζεται μόνο για χρήση με το εξάρτημα 
OctoStretch™, αρ. προϊόντος 3156056.

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Περιγραφή συμβόλων

Σύμβολο Περιγραφή

Προειδοποίηση: σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.

Σήμανση CE

Νόμιμος κατασκευαστής

Ημερομηνία κατασκευής

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

Αναγνωριστικό προϊόντος

Σειριακός αριθμός

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα

Απαγορεύεται το σιδέρωμα

Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων

Πλύσιμο
Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.

Χωρίς λατέξ

Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό

Περιοδικός έλεγχος

Στραμμένο 
προς τα έξω

Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του προϊόντος.

Στραμμένο προς 
τα έξω Σύμβολο στο εξωτερικό του προϊόντος.

(01)  0100887761997127
(11)  YYMMDD
(21)  012345678910

Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες.
(01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας
(11) Ημερομηνία παραγωγής
(21) Σειριακός αριθμός

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για τον γερανό και το εξάρτημα 
Liko OctoStretch για την ανύψωση ασθενών πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου 
χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, 
είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. 

     Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I 
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Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:
•  Ύφασμα
•  Ραφές
•  Θηλιές

 Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.  
Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Οδηγίες πλυσίματος
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του εξαρτήματος ανύψωσης και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko". 

Περιοδικός έλεγχος
Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα 
από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι τα 5 έτη. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής υπολογίζεται με 10 χρήσεις ημερησίως και πλύσιμο 
μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες πλυσίματος. Η Hill-Rom συνιστά το προϊόν να χρησιμοποιείται μόνο κατά την αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής του.

Οδηγίες ανακύκλωσης
Το σύνολο του σεντονιού ανύψωσης LiftSheet θα πρέπει να ταξινομείται ως καύσιμο απόβλητο.
Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των 
συσκευών της ώστε να συμβάλλει στην αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα 
αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή 
του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών 
όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με τα πρωτόκολλα 
ασφαλούς απόρριψης.

Επισκόπηση του Liko™ Octo LiftSheet™

Φροντίδα και συντήρηση

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

www.hillrom.com

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

Αλλαγές προϊόντων
Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των 
προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

Το σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών κατασκευής και ανάπτυξης του προϊόντος είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001 και το 
ισοδύναμο ISO13485 για τον τομέα ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το 
περιβαλλοντικό πρότυπο ISO14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Όνομα Μέγεθος Αρ. προϊόντος Υλικό Μήκος (a X b) Μέγ. φορτίο

Octo LiftSheet M 3683105 Πολυεστέρας 160x50 cm 200 kg.

Octo LiftSheet L 3683106 Πολυεστέρας 170x90 cm 200 kg.

(α)

(β)

Οδηγίες ασφάλειας


