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Symbol Popis

Varovanie; táto situácia si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a pozornosť.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie

Označenie CE 

Zákonný výrobca

Dátum výroby

Identifikátor produktu

Sériové číslo

Zdravotnícka pomôcka

Neprať

Bez latexu

Produkt nepoužívajte
(Iba v prípade produktov Solo, viditeľné po vypratí, keď je použitie zakázané).

Facing Out Smer nahor a symbol na vonkajšej strane produktu

Facing Out Symbol na vonkajšej strane produktu.

(01) 0100887761997127
(11) RRMMDD
(21) 012345678910

Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie.
(01) Globálne číslo obchodnej položky
(11) Dátum výroby
(21) Sériové číslo

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.
Popis symbolov

  DÔLEŽITÉ!
Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie pacientskeho 
zdviháka aj príslušenstva Liko OctoStretch. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto zariadenie by mal používať 
iba vyškolený personál. Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. 
Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa. 

Solo Octo LiftSheet je jednorazová plachta na zdvíhanie určená na zdvíhanie a presun pacientov v horizontálnej polohe. Smie sa používať iba 
s príslušenstvom Liko OctoStretch, č. prod. 3156056.

Bezpečnostné pokyny
Produkt ‒ Zdravotnícka pomôcka triedy I

Zmeny produktu
Produkty Liko sa neustále vyvíjajú. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho 
upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom. 

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

www.hillrom.com
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NEPRAŤ. Na výstražnom štítku umiestnenom na zadnej strane plachty na zdvíhanie je zobrazený symbol NEPRAŤ. Ak sa plachta 
vyperie, tento štítok sa rozpadne, aby sa zobrazil symbol NEPOUŽÍVAJTE. Plachta na zdvíhanie sa potom musí zlikvidovať.

Pred každým použitím skontrolujte produkt. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:
•  Tkanina

•  Popruhy

•  Švy

•  Slučky

 Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.  
Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Očakávaná životnosť
 DÔLEŽITÉ!

Solo Octo Liftsheet je jednorazová položka, ktorá je určená iba na individuálne použitie. 
Keď bola pre konkrétneho pacienta určená správna veľkosť, napíšte meno pacienta na štítok produktu na zadnú stranu plachty na zdvíhanie. 
Plachta Solo Octo Liftsheet sa nesmie používať:
•  ak je znečistená alebo existuje podozrenie na kontamináciu,
•  ak je poškodená,
•  keď ju pacient už nepotrebuje.

Pokyny na recykláciu
Celý produkt sa musí považovať za horľavý odpad.

Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení na pomoc pri 
prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho 
zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy 
týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva.

V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny k protokolom 
bezpečnej likvidácie.

Starostlivosť a kontrola

Spoločnosť Liko má certifikáciu kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentom v odvetví zdravotníckych pomôcok ISO 13485. 
Spoločnosť Liko je certifikovaná aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ

Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcovi a príslušným orgánom členského štátu, 
kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

Opierka hlavy
Štítok produktu

Výstražný štítok: Neprať

3683906 – Solo Octo Liftsheet, veľká
Veľkosť plachty: 900 x 1700 mm (Š x D)

3683905 – Solo Octo Liftsheet, stredná
Veľkosť plachty: 500 x 1600 mm (Š x D)

Prehľad plachty Solo Octo LiftSheet™

Maximálna záťaž: 200 kg


