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Nosidło Octo LiftSheet jest przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w pozycji leżącej. Wyrób może być używany wyłącznie z 
uchwytem nośnym OctoStretchTM, nr prod. 3156056.

Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na produkcie.

Opis symboli

Symbol Opis

Ostrzeżenie; sytuacja ta wymaga szczególnej uwagi i ostrożności

Oznaczenie CE

Producent odpowiedzialny

Data produkcji

Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.

Identyfikator wyrobu

Numer seryjny

Wyrób medyczny

Nie czyścić chemicznie

Nie prasować

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Mycie
Symbol jest zawsze połączony z zalecaną temperaturą w °C i °F

Nie zawiera lateksu

Nie wybielać

Przeglądy okresowe

Na zewnątrz Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części produktu

Na zewnątrz Symbol na zewnętrznej części produktu

(01)  0100887761997127
(11)  RRMMDD
(21)  012345678910

Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje:
(01) Globalny numer jednostki handlowej
(11) Data produkcji
(21) Numer seryjny

   WAŻNE!
Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania nosidła oraz uchwytu 
nośnego Liko OctoStretch należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w 
instrukcji obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Za 
bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą. 

     Wyrób medyczny klasy I
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Produkt należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:
•  Tkanina
•  Szwy
•  Pętle

 Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.  
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Instrukcje dotyczące czyszczenia
Dostępne na etykiecie akcesorium do podnoszenia oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”. 

Przeglądy okresowe
Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktu jest większa od standardowej, 
mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hill-Rom.

Okres eksploatacji produktu
Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi 5 lat. Okres eksploatacji produktu określono, przyjmując 10 użyć dziennie i jedno czyszczenie 
tygodniowo zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia. Firma Hill-Rom zaleca stosowanie produktu wyłącznie w trakcie jego okresu eksploatacji.

Wskazówki dotyczące utylizacji
Całe nosidło LiftSheet jest odpadem palnym.
Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i usuwania swoich wyrobów w celu zapobiegania 
obrażeniom, takim jak skaleczenia, przebicia skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu 
medycznego po użyciu i przed jego usunięciem. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub 
lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych. 
W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom, który udzieli wskazówek dotyczących 
bezpiecznej utylizacji.

Nosidła Liko™ Octo LiftSheet™ – informacje ogólne

Serwis i konserwacja

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

www.hillrom.com

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

Zmiany w produkcie
Produkty Liko stale podlegają procesowi rozwoju i z tego względu firma Liko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez 
uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

System zarządzania produkcją i projektowaniem produktu posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i jej odpowiednikiem dla wyrobów 
medycznych ISO 13485. System zarządzania posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE
Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w 
którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Nazwa Rozmiar Nr prod. Materiał Wymiary (a × b) Maks. obciążenie

Octo LiftSheet M 3683105 Poliester 160 × 50 cm 200 kg

Octo LiftSheet L 3683106 Poliester 170 × 90 cm 200 kg

(a)

(b)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


