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Symboli Kuvaus

Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.

Lue käyttöohje ennen käyttöä

CE-merkintä 

Laillinen valmistaja

Valmistuspäivämäärä

Tuotetunniste

Sarjanumero

Lääkinnällinen laite

Älä pese

Lateksiton

Älä käytä tuotetta
(Vain Solo-tuotteissa. Tulee näkyviin pesun jälkeen, kun käyttö on kiellettyä.)

Facing Out Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli

Facing Out Tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli

(01)  0100887761997127
(11)  VVKKPP
(21)  012345678910

GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja:
(01) kansainvälinen tuotenumero
(11) tuotantopäivä
(21) sarjanumero

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.
Symbolien kuvaus

  TÄRKEÄÄ!
Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja Liko OctoStretch -varusteen käyttöohje ennen käyttöä. 
On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä varustetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Noudata huolellisuutta ja 
varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan 
tai maahantuojaan. 

Solo Octo LiftSheet on kertakäyttöinen nostolakana, joka on tarkoitettu avustettavien nostamiseen ja siirtämiseen vaaka-asennossa. Se on 
tarkoitettu käytettäväksi vain Liko OctoStretch -lisävarusteen kanssa (tuotenro 3156056).

Turvaohjeet
Lääkinnällinen luokan I laite

Tuotemuutokset
Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Ohjeita ja 
lisätietoja mahdollisista päivityksistä saa Hill-Romin edustajalta. 

Design and Quality by Liko in Sweden
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ÄLÄ PESE. Nostolakanan takana olevassa varoitusmerkinnässä on ÄLÄ PESE -symboli. Jos nostolakana pestään, lappu hapertuu 
niin, että näkyviin tulee ÄLÄ KÄYTÄ -symboli. Tällöin nostolakana on hävitettävä.

Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:
•  Kangas

•  Hihnat

•  Saumat

•  Lenkit

 Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.  
Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Odotettu käyttöikä
 TÄRKEÄÄ!

Solo Octo Liftsheet on kertakäyttöinen tuote, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. 
Kun avustettavalle on löytynyt sopivan kokoinen nostolakana, kirjoita avustettavan nimi nostolakanan takaosassa olevaan tuotelappuun. 
Solo Octo Liftsheet -nostolakanaa ei saa enää käyttää,
•  jos se on likaantunut tai sen epäillään kontaminoituneen
•  jos se on vaurioitunut
•  kun avustettava ei enää tarvitse sitä.

Kierrätysohjeet
Koko tuote on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, 
hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfioimisessa käytön jälkeen ja ennen 
hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Hoito ja tarkastus

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. 
Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle 
viranomaiselle.

Päätuki
Tuotelappu

Varoitusmerkintä: Älä pese

3683906 – Solo Octo Liftsheet, suuri
Lakanan mitat: 900 x 1 700 mm (L x P)

3683905 – Solo Octo Liftsheet, keskikokoinen
Lakanan mitat: 500 x 1 600 mm (L x P)

Tuotekuvaus – Solo Octo LiftSheet™

Enimmäiskuormitus: 200 kg


