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Symbol Beskrivelse

Advarsel: Denne situation kræver ekstra forsigtighed og opmærksomhed.

Læs brugsanvisningen før brug

CE-mærke 

Juridisk producent

Produktionsdato

Produktidentifikator

Serienummer

Medicinsk udstyr

Tåler ikke vask

Latexfri

Anvend ikke produktet
(Kun Solo-produkter og synlig efter vask, når anvendelse er forbudt).

Facing Out Retning opad og symbol på ydersiden af produktet

Facing Out Symbol på ydersiden af produktet.

(01)  0100887761997127
(11)  ÅÅMMDD
(21)  012345678910

GS1 Datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger.
(01) Globalt handelsvarenummer
(11) Produktionsdato
(21) Serienummer

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.
Symbolbeskrivelse

  VIGTIGT!
Løft og forflytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både liften og Liko OctoStretch før brug. Det 
er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes at trænet personale. Udvis forsigtighed og 
omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller 
leverandøren. 

Solo Octo LiftSheet er et engangs-løftelagen til løft og flytning af brugere i vandret stilling. Det er kun beregnet til brug sammen med 
tilbehøret Liko OctoStretch, varenr. 3156056.

Sikkerhedsanvisninger
Medicinsk Klasse I-produkt

Produktændringer
Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din re-
præsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger. 

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

www.hillrom.com
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TÅLER IKKE VASK. Forsigtighedsmærkatet på bagsiden af løftelagenet viser symbolet TÅLER IKKE VASK. Hvis løftelagenet vaskes, 
ændres dette mærkat, så det viser symbolet ANVEND IKKE PRODUKTET. Løftelagenet skal i så fald kasseres.

Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:
•  Stof

•  Bånd

•  Sømme

•  Stropløkker

 Anvend ikke beskadiget løftetilbehør.  
Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

Forventet levetid
 VIGTIGT!

Solo Octo Liftsheet er en forbrugsartikel, der kun er beregnet til brug med en enkelt bruger. 
Når den korrekte størrelse er blevet bestemt for en given bruger, skal brugerens navn skrives på produktmærket på bagsiden af løftelagenet. 
Solo Octo Liftsheet bør ikke længere benyttes:
• hvis det er snavset eller mistænkes at være kontamineret
• hvis det er beskadiget
•  når brugeren ikke længere behøver det.

Anvisninger for genanvendelse
Hele produktet skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, 
herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr 
efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle føderale, statslige, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører 
sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker 
bortskaffelse.

Vedligeholdelse og eftersyn

Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. 
Liko er også miljøgodkendt iht. ISO 14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er registreret.

Hovedstøtte
Produktmærke

Forsigtighedsmærke:  
Tåler ikke vask

3683906 - Solo Octo Liftsheet, large
Lagenets størrelse: 900x1700 mm (BxL)

3683905 - Solo Octo Liftsheet, medium
Lagenets størrelse: 500x1600 mm (BxL)

Oversigt over Solo Octo LiftSheet™

Maksimal belastning: 200 kg 


