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Symbol Beskrivelse

Advarsel: denne situasjonen krever ekstra omsorg og oppmerksomhet.

Les bruksanvisningen før bruk

CE-merke 

Juridisk produsent

Produksjonsdato

Produkt-ID

Serienummer

Medisinsk utstyr

Ikke vask

Uten lateks

Ikke bruk produktet
(Kun Solo-produkter og synlig etter vask når bruk er forbudt).

Facing Out Retning oppover og symbol på utsiden av produktet

Facing Out Symbol på utsiden av produktet.

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

GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon.
(01) Globalt handelsartikkelnummer
(11) Produksjonsdato
(21) Serienummer

Disse symbolene finnes i dette dokumentet og/eller på produktet.
Symbolbeskrivelse

  VIKTIG!
Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og Liko OctoStretch 
før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Vær varsom 
og forsiktig under bruk. Som medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med 
produsenten eller leverandøren. 

Solo Octo LiftSheet er et engangsløftelaken for løfting og overføring av pasienter i en horisontal stilling. Det er bare ment for bruk med 
tilbehøret Liko OctoStretch, prod.nr. 3156056.

Sikkerhetsforskrifter
Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

Produktendringer
Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten forvarsel.  
Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger. 

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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IKKE VASK. Forsiktig-etiketten på baksiden av løftelakenet viser symbolet IKKE VASK. Hvis løftelakenet vaskes, vil dette merket gå i 
opplysning, slik at symbolet IKKE BRUK kommer til syne. Løftelakenet må da kastes.

Kontroller produktet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:
• tøy

• stropper

• sømmer

• løkker

 Ikke bruk skadet løftetilbehør.  
Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Forventet holdbarhet
 VIKTIG!

Solo Octo LiftSheet er et engangsprodukt som kun er ment for individuell bruk. 
Når riktig størrelse er bestemt for en bestemt bruker, skriver du brukerens navn på produktetiketten på baksiden av løftelakenet. 
Solo Octo LiftSheet skal ikke lenger brukes:
• hvis den er skitten, eller hvis det er mistanke om at den er kontaminert
• hvis den er skadet
• når brukeren ikke lenger trenger den

Instruksjoner for resirkulering
Hele produktet skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av sine enheter for å bidra til forebygging av skader, 
inkludert, men ikke begrenset til, kutt, skrammer og punkteringer av hud, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske 
utstyret etter bruk og før det kastes. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for 
sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.

Vedlikehold og kontroll

Liko er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for medisintekniske bedrifter, ISO 13485. 
Liko  er også miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet 
i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Hodestøtte
Produktetikett

Varseletikett: Ikke vask

3683906 – Solo Octo Liftsheet, stort
Lakenstørrelse: 900 x 1700 mm / 35,4 x 67 tommer. (B x L)

3683905 – Solo Octo Liftsheet, middels
Lakenstørrelse: 500 x 1600 mm / 19,7 x 63 tommer. (B x L)

Oversikt Solo Octo LiftSheet™

Makslast: 200 kg / 440 pund


