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Sembol Açıklama

Uyarı: Bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.

Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun

CE işareti 

Yasal üretici

Üretim tarihi

Ürün Tanımlayıcısı

Seri Numarası

Tıbbi cihaz

Yıkamayın

Lateks İçermez

Ürünü kullanmayın
(Yalnızca Solo ürünlerinde bulunur ve yıkama sonrasında ürün kullanımı yasaklandığında görünür).

Facing Out Yukarı bakacak şekilde ve sembol ürünün dışında

Facing Out Sembol ürünün dışında.

(01)  0100887761997127
(11)  YYAAGG
(21)  012345678910

Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu.
(01) Küresel Ticari Ürün Numarası
(11) Üretim Tarihi
(21) Seri Numarası

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.
Sembol Açıklaması

  ÖNEMLİ!
Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk içerir. Kullanım öncesinde hem hasta liftine hem de Liko 
OctoStretch'e yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitimli 
personel tarafından kullanılmalıdır. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren kişi olarak hastanın güvenliğinden her 
zaman siz sorumlusunuz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin. 

Solo Octo LiftSheet, hastaları yatay pozisyonda kaldırmak ve taşımak için kullanılan tek kullanımlık bir lift örtüsüdür. Yalnızca Liko OctoStretch 
aksesuarı, Ürün No. 3156056 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Güvenlik Talimatları
Tıbbi Cihaz Sınıf I Ürünü

Ürün Değişiklikleri
Liko ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün 
yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin. 

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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YIKAMAYIN. Lift örtüsünün arkasında yer alan dikkat etiketinde YIKAMAYIN sembolü bulunur. Lift örtüsü yıkanırsa bu etiket dağılır 
ve yerine KULLANMAYIN sembolü görünür. Bu durumda lift örtüsü atılmalıdır.

Her kullanım öncesinde ürünü kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:
• Kumaş

• Kayışlar

• Dikiş yerleri

• Halkalar

 Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.  
Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü
 ÖNEMLİ!

Solo Octo Liftsheet, yalnızca bireysel kullanım için tasarlanmış tek kullanımlık bir üründür. 
Belirli bir hasta için doğru boyut belirlendikten sonra hastanın adını lift örtüsünün arkasındaki ürün etiketine yazın. 
Solo Octo Liftsheet aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
•  kirlenmişse veya kontaminasyondan şüpheleniliyorsa
•  hasarlıysa
•  hastanın artık ihtiyacı kalmadıysa.

Geri Dönüşüm Talimatları
Ürünün tamamı, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için Hill-Rom; cihazların 
güvenli şekilde kullanılmasını ve atılmasını, kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemlerini değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler, tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına 
ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Emin olunmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek birimi ile iletişime 
geçmelidir.

Bakım ve Kontrol

Liko ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikasına sahiptir. 
Liko ayrıca çevre standardı ISO14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına 
bildirilmelidir.

Baş desteği
Ürün etiketi

Dikkat etiketi: Yıkamayın

3683906 - Solo Octo LiftSheet, large
Örtü boyutu: 900x1700 mm. (GxU)

3683905 - Solo Octo LiftSheet, medium
Örtü boyutu: 500x1600 mm. (GxU)

Solo Octo LiftSheet™'e Genel Bakış

Maksimum yük: 200 kg.


