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Símbolo Descrição

Aviso: esta situação requer cuidados e atenção redobrados.

Ler o manual de utilização antes da utilização

Marcação CE 

Fabricante legal

Data de fabrico

Identificador do produto

Número de série

Dispositivo médico

Não lavar

Isento de látex

Não utilizar o produto
(Apenas para produtos Solo e será visível após a lavagem, caso a utilização seja proibida.)

Facing Out Direção para cima e símbolo no exterior do produto

Facing Out Símbolo no exterior do produto

(01) 0100887761997127
(11) AAMMDD
(21) 012345678910

Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações.
(01) Número de artigo comercial global
(11) Data de produção
(21) Número de série

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.
Descrição dos símbolos

  IMPORTANTE!
A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Antes de utilizar, leia o manual de utilização 
tanto para a elevação do paciente como para o Liko OctoStretch. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. 
O equipamento apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a 
segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor. 

O Solo Octo LiftSheet é um lençol de elevação descartável para elevar e transferir pacientes numa posição horizontal. Destina-se a ser 
utilizado apenas com o acessório Liko OctoStretch, Prod. n.º 3156056.

Instruções de segurança
Dispositivo médico, produto de Classe I

Alterações ao produto
Os produtos Liko estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem 
aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom. 

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

www.hillrom.com
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NÃO LAVAR. A etiqueta de aviso, situada na parte traseira do lençol de elevação, apresenta o símbolo NÃO LAVAR. Se o lençol de 
elevação for lavado, esta etiqueta desintegra-se para apresentar o símbolo NÃO UTILIZAR. Nesse caso, o lençol de elevação tem 
de ser eliminado.

Verificar o produto antes de cada utilização. Verificar se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:
•  Tecido

•  Bandas

•  Costuras

•  Anéis

 Não utilizar acessórios de elevação danificados.  
Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.

Estimativa do tempo de vida útil
 IMPORTANTE!

O Solo Octo LiftSheet é um artigo descartável que se destina apenas ao uso individual. 
Quando tiver determinado o tamanho correto para um paciente em particular, anote o nome do paciente na etiqueta de produto na parte 
traseira do lençol de elevação. 
O Solo Octo LiftSheet não deve continuar a ser utilizado:
•  se estiver sujo ou se suspeitar que esteja contaminado
•  se estiver danificado
•  quando o paciente já não necessita de o utilizar.

Instruções de reciclagem
Todo o produto deve ser considerado resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de 
auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfeção 
necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos 
federais, estatais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.

Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar primeiro o apoio técnico da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos 
de eliminação segura.

Cuidados e inspeções

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a ISO 9001 e o seu equivalente para equipamentos médicos, ISO 13485. 
A Liko está também certificada de acordo com a norma ambiental ISO 14001.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do 
Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

Head Support
Etiqueta de produto

Etiqueta de aviso: Não lavar

3683906 – Solo Octo Liftsheet, grande
Tamanho do lençol: 900 x 1700 mm (L x C)

3683905 – Solo Octo Liftsheet, médio
Tamanho do lençol: 500 x 1600 mm (L x C)

Descrição geral do Solo Octo LiftSheet™

Carga máxima: 200 kg


