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Symbol Beskrivning

Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet.

Läs bruksanvisningen före användning

CE-märkning 

Juridisk tillverkare

Tillverkningsdatum

Produktidentifikation

Serienummer

Medicinteknisk produkt

Skall ej tvättas

Latexfri

Skall ej användas
(Endast Solo-produkter. Syns efter tvätt, varvid användning är förbjuden.)

Facing Out Riktning uppåt och symbol på produktens utsida

Facing Out Symbol på produktens utsida.

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

GS1-datamatrisstreckkod som kan innehålla följande information.
(01) GTIN-artikelnummer
(11) Produktionsdatum
(21) Serienummer

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.
Symbolbeskrivning

 VIKTIGT!
Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Läs bruksanvisningen för både patientlyften och för Liko Octo Planlyft före 
användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. 
Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Kontakta tillverkaren 
eller leverantören om något är oklart. 

Solo Octo Lyftduk är en lyftduk för kortvarig användning för att lyfta och förflytta brukare i horisontell position. Den är endast avsedd för 
användning med Liko Planlyft Bläckfisken, art.nr 3156056.

Säkerhetsföreskrifter
Medicinteknisk produkt klass I

Produktändringar
Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta en representant 
för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar. 

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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SKALL EJ TVÄTTAS. Varningsetiketten på baksidan av lyftduken visar symbolen SKALL EJ TVÄTTAS. Om lyftduken tvättas faller den 
här etiketten sönder så att symbolen SKALL EJ ANVÄNDAS visas. Lyftduken måste då kasseras.

Kontrollera produkten före varje användning. Kontrollera att följande inte uppvisar tecken på slitage och skador:
•  tyg

•  band

•  sömmar

•  upphängningsöglor.

 Använd inte skadade lyfttillbehör.  
Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

Förväntad livslängd
 VIKTIGT!

Solo Octo Lyftduk är en förbrukningsartikel som är avsedd för individuell användning. 
När rätt storlek har fastställts för en viss brukare skriver du patientens namn på produktetiketten på baksidan av lyftduken. 
Upphör med användningen av Solo Octo Liftsheet:
•  om den är smutsig eller misstänks vara förorenad
•  om den är skadad
•  när brukaren inte längre behöver den.

Återvinningsinstruktioner
Hela produkten ska sorteras som brännbart avfall.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men 
inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning 
och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av 
medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för råd om säker kassering.

Skötsel och inspektion

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och motsvarigheten ISO 13485 för medicintekniska företag. 
Liko är också certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO 14001.

Meddelande till användare och/eller patienter i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där 
användaren och/eller brukaren befinner sig.

Huvudstöd
Produktetikett

Varningsetikett: Skall ej tvättas

3683906 - Solo Octo Lyftduk, Large
Dukstorlek: 900 x 1 700 mm (B x L)

3683905 – Solo Octo Lyftduk, Medium
Dukstorlek: 500 x 1 600 mm (B x L)

Överblick Solo Octo LiftSheet™

Maxlast: 200 kg


