
Solo Octo LiftSheet™
Инструкция за употреба

7BG160182, ред. 3
БЪЛГАРСКИ 2020 г.

Символ Описание

Предупреждение: тази ситуация изисква допълнителни грижи и внимание.

Преди употреба прочетете инструкцията за употреба

CE маркировка 

Законен производител

Дата на производство

Идентификатор на продукта

Сериен номер

Медицинско изделие

Не перете

Не съдържа латекс

Не използвайте продукта
(наличен само на продуктите Solo и символът става видим след пране, което означава, че използването 
става забранено).

Facing Out Посока нагоре и символ от външната страна на продукта

Facing Out Символ от външната страна на продукта.

(01)  0100887761997127
(11)  ГГММДД
(21)  012345678910

GS1 матричен баркод с данни, който може да съдържа следната информация.
(01) Глобален номер на търговската единица
(11) Дата на производство
(21) Сериен номер

Тези символи могат бъдат намерени в този документ и/или върху продукта.
Описание на символите

  ВАЖНО!
Повдигането и преместването на пациент винаги е свързано с определено ниво на риск. Преди употреба прочетете инструкцията 
за употреба както за приспособлението за повдигане на пациенти, така и за Liko OctoStretch. Важно е да разберете напълно 
съдържанието на инструкцията за употреба. Оборудването трябва да се използва единствено от обучен персонал. Бъдете 
внимателни и предпазливи по време на употреба. В качеството си на обгрижващо лице Вие винаги носите отговорност за 
безопасността на пациента. Ако имате неясноти, свържете се с производителя или доставчика. 

Solo Octo LiftSheet е чаршаф за повдигане за еднократна употреба, предназначен за повдигане и прехвърляне на пациенти в 
хоризонтална позиция. Той е предназначен за употреба само с приспособлението Liko OctoStretch, продуктов № 3156056.

Инструкции по безопасност
Продукт от тип медицинско изделие от клас I

Промени в продуктите
Продуктите на Liko са в процес на непрекъснато развитие и по тази причина си запазваме правото да извършваме промени в 
продуктите без предизвестие. Свържете се с Вашия представител на Hill-Rom за съвет и информация относно надстройки на 
продуктите. 

Design and Quality by Liko in Sweden
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Швеция
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

www.hillrom.com
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НЕ ПЕРЕТЕ. Етикетът за сигнал за внимание, разположен на задната част на чаршафа за повдигане, изобразява символа, 
който означава „НЕ ПЕРЕТЕ“. Ако чаршафът за повдигане бъде изпран, този етикет се разгражда, за да се покаже 
символът, който означава „НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ“. След това чаршафът за повдигане трябва да бъде изхвърлен.

Проверявайте продукта преди всяка употреба. Проверявайте следните точки по отношение на износване и повреди:
•  Тъкан

•  Ремъци

•  Шевове

•  Ремъци тип „примка“

 Не използвайте повредени приспособления за повдигане.  
Ако имате неясноти, моля, свържете се с производителя или доставчика.

Предвиждан полезен живот
 ВАЖНО!

Solo Octo Liftsheet е артикул за еднократно употреба, който е предназначен за употреба само при един индивид. 
Когато бъде определен правилният размер за даден пациент, напишете името на пациента на етикета на продукта на задната част 
на чаршафа за повдигане. 
Solo Octo Liftsheet трябва да спре да се използва:
•  ако е замърсен или ако се подозира, че е контаминиран
•  ако е повреден
•  когато пациентът вече не се нуждае от него.

Инструкции за рециклиране
Целият продукт трябва да се сортира като горим отпадък.

Hill-Rom оценява и предоставя насоки на своите потребители относно безопасното боравене и изхвърляне на изделията, за да 
съдейства при предотвратяване на наранявания, включително, но не само: порязвания, убождания на кожата, ожулвания, както и 
всяко необходимо почистване и дезинфекция на медицинското изделие след употреба и преди изхвърлянето му. Клиентите трябва 
да се придържат към всички федерални, щатски, регионални и/или местни закони и разпоредби, които се отнасят до безопасното 
изхвърляне на медицински изделия и принадлежности.

При съмнение потребителят на изделието трябва да се свърже първо с отдела по техническо обслужване на Hill-Rom за указания 
относно протоколите за безопасно изхвърляне.

Грижи и инспекция

Liko притежава сертификат за качество в съответствие с ISO 9001 и с неговия еквивалент за индустрията за медицински изделия – 
ISO 13485. 
Liko притежава също сертификат в съответствие с екологичен стандарт ISO 14001.

Съобщение за потребители и/или пациенти в ЕС

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на 
държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Опора за главата
Етикет на продукта

Етикет за сигнал за внимание: 
Не перете

3683906 – Solo Octo Liftsheet, голям
Размер на чаршаф: 900 x 1700 mm. (Ш x Д)

3683905 – Solo Octo Liftsheet, среден
Размер на чаршаф: 500 x 1600 mm. (Ш x Д)

Общ преглед на Solo Octo LiftSheet™

Максимално натоварване: 200 kg.


