
„Liko™ Octo LiftSheet™“ 
Instrukcijų vadovas
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LIETUVIŲ K. 2021 m.

„Octo LiftSheet“ yra kėlimo paklodė, skirta horizontalioje padėtyje gulintiems pacientams pakelti ir perkelti. Ji skirta naudoti tik su 
„OctoStretchTM“, gaminio nr. 3156056.

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolių aprašymas

Simbolis Aprašymas

Įspėjimas. Šiuo atveju reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys.

CE ženklas

Oficialus gamintojas

Pagaminimo data

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą.

Gaminio identifikatorius

Serijos numeris

Medicinos prietaisas

Nevalyti chemiškai

Nelyginti

Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje

Skalbimas
Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F

Be latekso

Nebalinti

Periodinė patikra

Facing Out Kryptis aukštyn; simbolis gaminio išorėje.

Facing Out Simbolis gaminio išorėje.

(01) 0100887761997127
(11) MMmmDD
(21) 012345678910

GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija.
(01) Visuotinis prekės numeris
(11) Gamybos data
(21) Serijos numeris

  SVARBU!
Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir „Liko OctoStretch“ priedo 
instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. 
Naudodamiesi ja būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės 
į gamintoją ar tiekėją. 

     I klasės medicinos prietaisas
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Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite gaminį. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:
•  audinį,
•  siūles,
•  kilpas.

 Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.  
Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Skalbimo nurodymai
Žr. kėlimo priedo etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“ esančią informaciją. 

Periodinė patikra
Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Gali reikėti patikrą atlikti dažniau, jei gaminys naudojamas
ar skalbiamas dažniau nei įprastai. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

Numatyta eksploatavimo trukmė
Numatytas gaminio naudojimo laikas yra 5 metai. Tikėtina eksploatavimo trukmė apskaičiuota naudojant 10 kartų per dieną ir plaunant kartą 
per savaitę vadovaujantis skalbimo instrukcijomis. „Hill-Rom“ rekomenduoja gaminį naudoti tik jo tikėtinos eksploatavimo trukmės laikotarpiu.

Perdirbimo instrukcijos
Visa „LiftSheet“ paklodė turėtų būti rūšiuojama kaip degios atliekos.
„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta 
sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti 
medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (arba) vietinių įstatymų ir 
reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo. 
Jei kiltų abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų 
nurodymų.

„Liko™ Octo LiftSheet™“ apžvalga

Techninė ir kita priežiūra

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

www.hillrom.com

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

Gaminio pakeitimai
„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliekame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie 
atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

Medicinos prietaisų projektavimo ir gamybos kokybės vadybos sistema yra sertifikuota pagal ISO9001 ir jos atitikmenį medicinos prietaisų 
pramonei (ISO13485). Vadybos sistema taip pat sertifikuota pagal aplinkos apsaugos standartą ISO14001.

Pastaba ES naudotojams ir (arba) pacientams
Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) 
pacientas, kompetentingai institucijai.

Pavadinimas Dydis Gaminio nr. Medžiaga Ilgis (a X b) Didž. apkrova

„Octo LiftSheet“ M 3683105 Poliesteris 160 x 50 cm (63 x 20 in) 200 kg (440 lbs)

„Octo LiftSheet“ L 3683106 Poliesteris 170 x 90 cm (67 x 35 in) 200 kg (440 lbs)

(a)

(b)

Saugumo nurodymai


