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Simbols Apraksts

Uzmanību! Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu

CE zīme 

Juridiskais ražotājs

Ražošanas datums

Izstrādājuma identifikators

Sērijas numurs

Medicīniska ierīce

Nemazgāt

Nesatur lateksu

Nelietot izstrādājumu
(Tikai Solo izstrādājumiem, redzams pēc mazgāšanas, kad lietošana ir aizliegta).

Facing Out Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē

Facing Out Simbols izstrādājuma ārpusē

(01) 0100887761997127
(11) GGMMDD
(21) 012345678910

GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju:
(01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs
(11) Ražošanas datums
(21) Sērijas numurs

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.
Simbolu apraksts

  SVARĪGI!
Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet informāciju instrukciju 
rokasgrāmatā gan par pacienta celšanu, gan Liko OctoStretch izmantošanu. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatas saturu. 
Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par 
pacienta drošību. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju. 

Solo Octo LiftSheet ir vienreizlietojams pacelšanas palags pacientu celšanai un pārvietošanai horizontālā stāvoklī. Šo izstrādājumu ir 
paredzēts izmantot tikai ar Liko OctoStretch piederumu, izstr. Nr. 3156056.

Drošības instrukcijas
I klases medicīniska ierīce

Izstrādājuma izmaiņas
Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņem-
tu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi. 

Design and Quality by Liko in Sweden
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zviedrija
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.
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NEMAZGĀT. Brīdinājuma etiķetē, kas ir novietota pacelšanas palaga aizmugurē, ir redzams simbols NEMAZGĀT. Ja pacelšanas 
palags tiek mazgāts, šī etiķete atdalās, atklājot simbolu NELIETOT. Šādā gadījumā no pacelšanas palaga ir jāatbrīvojas.

Pārbaudiet izstrādājumu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:
•  audums;

•  siksnas;

•  šuves;

•  cilpas.

 Nelietojiet bojātus celšanas piederumus.  
Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Paredzētais kalpošanas laiks
 SVARĪGI!

Solo Octo Liftsheet piederums ir vienreizlietojams un paredzēts tikai individuālai lietošanai. 
Kad ir noteikts pareizais izmērs attiecīgajam pacientam, uzrakstiet pacienta vārdu uz izstrādājuma etiķetes pacelšanas palaga aizmugurē. 
Solo Octo Liftsheet vairs nevar izmantot:
•  ja tas ir notraipīts vai ja radušās aizdomas, ka tas ir piesārņots;
•  ja tas ir bojāts;
•  ja pacientam tas vairs nav nepieciešams.

Norādījumi par pārstrādi
Viss izstrādājums ir jāšķiro kā degamie atkritumi.

Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par ierīču drošu izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst savainojumus, tostarp 
(bet ne tikai) ādas iegriezumus, pārduršanu, nobrāzumus, kā arī par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc 
lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas 
uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošas 
likvidēšanas protokoliem.

Aprūpe un pārbaude

„Liko” kvalitātes sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnas ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. 
„Liko” ir sertificēts arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu ar ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic 
uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacients.

Galvas atbalsts
Izstrādājuma etiķete

Brīdinājuma etiķete: Nemazgāt

3683906 — Solo Octo Liftsheet, liels
Palaga izmērs: 900 x 1700 mm. (Pl x G)

3683905 — Solo Octo Liftsheet, vidējs
Palaga izmērs: 500x1600 mm (PlxG)

Pārskats par Solo Octo LiftSheet™

Maksimālā slodze: 200 kg


