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ΣΣύύμμββοολλαα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών

Οδηγίες λειτουργίας/Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Γενική προειδοποίηση

Προσοχή

Προειδοποίηση, σύνθλιψη των χειρών

Μην σπρώχνετε

Μη λιπαίνετε

Αριθμός καταλόγου

 Αριθμός σειράς

 Για ευρεσιτεχνίες εντός των Η.Π.Α. δείτε www.stryker.com/patents

Σήμανση CE

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ευρωπαϊκό ιατροτεχνολογικό προϊόν

XXXX
Κατασκευαστής (το XXXX υποδεικνύει το έτος κατασκευής)

Ασφαλές φορτίο λειτουργίας

Μέγιστο βάρος ασθενούς

Μάζα εξοπλισμού με ασφαλές φορτίο λειτουργίας

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B

Πλύσιμο στο χέρι
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Όχι στεγνωτήριο

Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα

Όχι σιδέρωμα

Να αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα

Διάλυμα χλωριωμένου λευκαντικού
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ΟΟρριισσμμόόςς ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηηςς//ππρροοσσοοχχήήςς//σσηημμεείίωωσσηηςς
Οι λέξεις ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ, ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ και ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να τους δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή.

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

Προειδοποιεί τον αναγνώστη για κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να καταλήξει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό. Μπορεί επίσης να περιγράφει ενδεχόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις και κινδύνους για
την ασφάλεια.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ

Προειδοποιεί τον αναγνώστη για ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει
σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό του χρήστη ή του ασθενούς ή στην πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή σε άλλο περιουσιακό
στοιχείο. Συμπεριλαμβάνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του
προϊόντος και την προσοχή που απαιτείται για την αποφυγή ζημίας σε προϊόν, η οποία μπορεί να προκληθεί ως
αποτέλεσμα της χρήσης ή της εσφαλμένης χρήσης.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Παρέχει ειδικές πληροφορίες που διευκολύνουν τη συντήρηση ή διασαφηνίζουν σημαντικές οδηγίες.
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ΣΣύύννοοψψηη μμέέττρρωωνν αασσφφααλλεείίααςς
Πάντοτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε αυστηρά τις προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής που αναφέρονται σε αυτήν
τη σελίδα. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από αρμόδιο προσωπικό.

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να αφήνετε πάντοτε το προϊόν να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την προετοιμασία του προϊόντος για

χρήση ή τη δοκιμή των λειτουργιών του. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά του προϊόντος.
• Να χειρίζεστε πάντοτε το προϊόν μόνον όταν όλοι οι χειριστές βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τους μηχανισμούς.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το στρώμα (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 ή 6300-0-104) στο μοντέλο φορείου 6300

της σειράς SSTT11 και SSTT11--XX της Stryker. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου στρώματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
του ασθενούς.

• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε στρώμα παχύτερο από 6,35 εκ. (2,5 ίντσες) με τον προαιρετικό
εξοπλισμό SSTT11--XX. Συνιστάται επίβλεψη από τον χειριστή για τον περιορισμό του κινδύνου πτώσης του ασθενούς λόγω
μειωμένης κάλυψης από το πλαϊνό κιγκλίδωμα.

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε σεντόνια μαζί με το στρώμα.
• Μη βάζετε βελόνες στο κάλυμμα του στρώματος. Οι οπές μπορεί να επιτρέψουν τη διείσδυση σωματικών υγρών στο

εσωτερικό (στον εσώτερο πυρήνα) του στρώματος και να προκαλέσουν επιμόλυνση ή ζημιά του προϊόντος.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το στρώμα με συμβατό πλαίσιο, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα των προδιαγραφών αυτού

του εγχειριδίου.
• Να εφαρμόζετε πάντοτε τα φρένα όταν ο ασθενής ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το προϊόν ή όταν το προϊόν δεν κινείται. Θα

μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός εάν μετακινηθεί το προϊόν ενόσω ο ασθενής ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το
προϊόν.

• Να τοποθετείτε πάντοτε τον ασθενή στο κέντρο του προϊόντος.
• Να τοποθετείτε πάντοτε το προϊόν στη χαμηλότερη θέση, με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα και ασφαλισμένα, όταν

αφήνετε ασθενή χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το προϊόν σε μεγαλύτερο ύψος.
• Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε το φορείο.
• Μην κάθεστε στην άκρη του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί.
• Να ασφαλίζετε πάντοτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα στην πλήρως ανυψωμένη θέση, με την επιφάνεια ύπνου επίπεδη και στη

χαμηλότερη θέση, κατά τη μεταφορά ασθενούς.
• Μην κινείτε το προϊόν πλαγίως σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 6 μοίρες (10%) για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο

ανατροπής. Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το φορείο βρίσκεται σε οριζόντια θέση (όχι σε θέση Trendelenburg/ανάστροφη
θέση Trendelenburg), στο χαμηλότερο ύψος, όταν μεταφέρετε ασθενή.

• Να εφαρμόζετε πάντοτε τα φρένα τόσο στην επιφάνεια που βρίσκεται ο ασθενής όσο και στην επιφάνεια στην οποία θα
μεταφερθεί ο ασθενής προτού μεταφέρετε έναν ασθενή από μια πλατφόρμα στήριξης ασθενούς (κλίνη, φορείο, φορείο με
αναδιπλούμενες ρόδες, χειρουργικό τραπέζι) σε άλλη πλατφόρμα στήριξης ασθενούς.

• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι οι πλατφόρμες στήριξης ασθενούς έχουν το ίδιο ύψος, πριν από τη μεταφορά του
ασθενούς.

• Κατά τη χρήση του δίσκου απινιδωτή/της θήκης φακέλου ή της κατακόρυφης βάσης φιάλης οξυγόνου, να διατηρείτε
πάντοτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας μακριά από τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών.

• Να διατηρείτε πάντοτε τα άκρα του ασθενούς μακριά από τις ράβδους των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων όταν ανυψώνετε ή
χαμηλώνετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα.

• Μην αφήνετε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα να χαμηλώσουν από μόνα τους.
• Κατά το χαμήλωμα του στηρίγματος πλάτης, να διατηρείτε πάντοτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας μακριά από τις λαβές

απελευθέρωσης του στηρίγματος πλάτης και το πλαίσιο του στηρίγματος πλάτης.
• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανύψωση ενός στηρίγματος πλάτης που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ενόσω

βρίσκεται ασθενής επάνω στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης και ζητήστε βοήθεια, εάν είναι
απαραίτητο.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του στηρίγματος πλάτης και του πλαισίου του φορείου, όταν το στήριγμα πλάτης είναι
ανυψωμένο.

• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 18 κιλά στο
στατό ορού.

• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 4,5 κιλά σε
οποιονδήποτε αναρτήρα στο στατό ορού.
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• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το στατό ορού βρίσκεται σε χαμηλό ύψος, για να περνά από τα ανοίγματα θυρών κατά τη
μεταφορά ασθενούς.

• Μη χρησιμοποιείτε το στατό ορού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε αρμόδιο προσωπικό για τη συναρμολόγηση και την προσάρτηση των παρελκομένων.
• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί εάν ο δίσκος του απινιδωτή/η θήκη φακέλου ή η κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου είναι

προσαρτημένα, για να αποφύγετε τυχόν σύνθλιψη των δακτύλων σας κατά την τοποθέτηση της προαιρετικής λαβής
ώθησης της πλευράς ποδιών.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που υπερβαίνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 14 κιλά στον δίσκο του απινιδωτή/τη
θήκη φακέλου.

• Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο του απινιδωτή/τη θήκη φακέλου ως συσκευή ώθησης ή έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
του προϊόντος.

• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 6 κιλά στο
στατό ορού.

• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 3 κιλά σε
οποιονδήποτε αναρτήρα στο στατό ορού.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 18 κιλά στην κατακόρυφη
βάση φιάλης οξυγόνου για όλους τους τύπους.

• Μη χρησιμοποιείτε την κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του
προϊόντος.

• Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη ρολού χαρτιού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.
• Μην αναρτάτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας του 1,5 κιλά στη θήκη ρολού

χαρτιού.
• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά την προσάρτηση ιμάντων συγκράτησης. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του

ασθενούς ή του χειριστή. Οι διατάξεις συγκράτησης σώματος, ακόμη και εάν είναι στερεωμένες, μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρή βλάβη σε ασθενείς και χειριστές, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής, της παγίδευσης, του σωματικού
τραυματισμού ή του θανάτου.

• Να προσαρτάτε πάντοτε ιμάντες ή διατάξεις συγκράτησης μόνο στα καθορισμένα σημεία πρόσδεσης του προϊόντος. Σε
αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χειριστή. Μην προσαρτάτε ιμάντες
συγκράτησης στο πλαϊνό κιγκλίδωμα.

• Να ανατρέχετε πάντοτε στους ισχύοντες περιφερειακούς και εθνικούς περιορισμούς και κανονισμούς, καθώς και στα
κατάλληλα πρωτόκολλα του ιδρύματος, προτού χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιμάντα ή διάταξη συγκράτησης.

• Να ανατρέχετε πάντοτε στους ισχύοντες περιφερειακούς και εθνικούς περιορισμούς και κανονισμούς για την ασφάλεια,
πριν από τη χρήση του προαιρετικού ακτινογραφικού εξοπλισμού με συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία. Οι
συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία μπορεί να δημιουργήσουν υπολειπόμενη ακτινοβολία, παράσιτη ακτινοβολία ή
σκεδαζόμενη ακτινοβολία.

• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά τη λήψη ακτινογραφιών με το στήριγμα πλάτης στην κατακόρυφη θέση ή κατά τη
χρήση πλευρικής κασέτας.

• Μην πλένετε τα εσωτερικά εξαρτήματα αυτού του στρώματος. Απορρίψτε το στρώμα αν εντοπίσετε μόλυνση στο
εσωτερικό του.

• Μην εμβαπτίζετε το στρώμα σε καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα.
• Μην επιτρέπετε τη λίμναση υγρού στο στρώμα.
• Μη σιδερώνετε, μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα και μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για το κάλυμμα του στρώματος.
• Μην καθαρίζετε και μην πραγματοποιείτε σέρβις ή συντήρηση ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται.
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με ατμό, με πλύσιμο με λάστιχο ή με υπερήχους. Η χρήση αυτών των μεθόδων καθαρισμού

δεν συνιστάται και ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος.
• Να απολυμαίνετε πάντοτε το στρώμα ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου σας για να αποτρέψετε τυχόν

κίνδυνο επιμόλυνσης και λοίμωξης.
• Μη χρησιμοποιείτε το VViirreexx®® TTBB για την απολύμανση αυτού του προϊόντος.
• Μη χρησιμοποιείτε υπεροξείδια του υδρογόνου επιταχυνόμενης δράσης ή τεταρτοταγείς ενώσεις που περιέχουν

γλυκολαιθέρες γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κάλυμμα του στρώματος.
• Να επιθεωρείτε πάντοτε το στρώμα κάθε φορά που καθαρίζετε το κάλυμμα του στρώματος. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα

του νοσοκομείου σας και πραγματοποιήστε προληπτική συντήρηση κάθε φορά που καθαρίζετε το κάλυμμα του
στρώματος. Εάν έχει υποστεί φθορά, διακόψτε τη χρήση του στρώματος και αντικαταστήστε το προϊόν για να
αποτρέψετε τυχόν επιμόλυνση.
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
• Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς ή του χειριστή. Ο χειρισμός του

προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιαδήποτε εξαρτήματα του προϊόντος. Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να

προκαλέσει απρόβλεπτη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ασθενούς ή του χειριστή. Η τροποποίηση του
προϊόντος ακυρώνει, επίσης, την εγγύησή του.

• Να κινείτε πάντοτε το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX σε δάπεδα κατασκευασμένα από ξύλο, μπετόν ή κεραμικό πλακάκι.
Εάν τα δάπεδα καλύπτονται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%, για την
αποτροπή τυχόν ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

• Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με σύστημα ανύψωσης ασθενούς
κάτω από το προϊόν.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από 60 λίβρες (27 κιλά) στο κάλυμμα της βάσης.
• Μην κάθεστε, μην πατάτε και μη στέκεστε επάνω στο κάλυμμα της βάσης.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα παρελκόμενα με το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το κάλυμμα στρώματος 6300-1-000 στο κεντρικό αφρολέξ.
• Πάντα να φροντίζετε να σκουπίζετε το προϊόν με καθαρό νερό. Στεγνώνετε κάθε προϊόν μετά τον καθαρισμό. Ορισμένοι

παράγοντες καθαρισμού είναι εκ φύσεως διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αν δεν
ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες καθαρισμού, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

• Μη χρησιμοποιείτε παράγοντες καθαρισμού και απολυμαντικά με επιθετικές χημικές ουσίες, καθώς αυτά θα μειώσουν την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του καλύμματος του στρώματος.

• Μην επιτρέψετε να εισχωρήσει υγρό στην περιοχή του φερμουάρ ή στο αδιάβροχο πέτασμα του καλύμματος όταν
καθαρίζετε το κάτω μέρος του στρώματος. Αν έρθουν σε επαφή υγρά με το φερμουάρ, υπάρχει κίνδυνος να
εισχωρήσουν μέσα στο στρώμα.

• Να στεγνώνετε πάντοτε το κάλυμμα του στρώματος πριν από τη φύλαξη, την προσθήκη σεντονιών ή την τοποθέτηση
ασθενούς στην επιφάνεια. Το στέγνωμα του προϊόντος συμβάλλει να μην υποβαθμιστεί η απόδοσή του.

• Το κάλυμμα του στρώματος δεν πρέπει να υπερεκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις απολυμαντικών διαλυμάτων γιατί
αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο κάλυμμα του στρώματος.

• Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή και τις οδηγίες λειτουργίας της Stryker μπορεί να
επηρεαστεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στρώματος.

ΣΣηημμεείίαα πποουυ μμπποορρεείί νναα ττρρααυυμμααττίίσσοουυνν

ΣΣχχήήμμαα 11 –– ΣΣηημμεείίαα πποουυ μμπποορρεείί νναα ττρρααυυμμααττίίσσοουυνν γγαα ττοονν ππρροοααιιρρεεττιικκόό αακκττιιννοογγρρααφφιικκόό εεξξοοππλλιισσμμόό μμόόννοο
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ΕΕιισσααγγωωγγήή
Αυτό το εγχειρίδιο σας βοηθά με τη λειτουργία ή τη συντήρηση του προϊόντος της Stryker που διαθέτετε. Διαβάστε αυτό το
εγχειρίδιο πριν από τον χειρισμό ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος. Καθορίστε μεθόδους και διαδικασίες για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σας στην ασφαλή λειτουργία και συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
• Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς ή του χειριστή. Ο χειρισμός του

προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην τροποποιείτε το προϊόν ή οποιαδήποτε εξαρτήματα του προϊόντος. Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να

προκαλέσει απρόβλεπτη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ασθενούς ή του χειριστή. Τροποποίηση του
προϊόντος ακυρώνει, επίσης, την εγγύησή του.

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Αυτό το εγχειρίδιο είναι αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και θα πρέπει να συνοδεύει το προϊόν, ακόμα και αν το

προϊόν πωληθεί.
• Η Stryker αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης της σχεδίασης και της ποιότητας του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο

περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες του προϊόντος που είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο της εκτύπωσης. Μπορεί να
υπάρχουν ήσσονος σημασίας ανακολουθίες ανάμεσα στο προϊόν και το παρόν εγχειρίδιο. Αν έχετε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Stryker στο: +1-
800-327-0770.

ΠΠεερριιγγρρααφφήή ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς

Το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX μοντέλου 6300 της Stryker είναι μια τροχήλατη συσκευή που αποτελείται από μια
πλατφόρμα τοποθετημένη σε τροχήλατο πλαίσιο, για την υποστήριξη ασθενών σε οριζόντια θέση. Το φορείο παρέχει στον
χειριστή μια μέθοδο μεταφοράς ασθενών εντός ενός υγειονομικού ιδρύματος από επαγγελματίες υγείας ή εκπαιδευμένους
εκπροσώπους του ιδρύματος. Το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX μοντέλου 6300 της Stryker με ανασυρόμενο πέμπτο τροχό
βελτιστοποιεί την πρόσφυση και τη στροφή του προϊόντος, για τη βελτίωση της συνολικής κινητικότητας.

ΕΕννδδεείίξξεειιςς χχρρήήσσηηςς

Το φορείο προορίζεται για χρήση από ανθρώπους ασθενείς σε περιβάλλοντα παθολογικής και χειρουργικής νοσηλείας,
καθώς και ασθενείς με κατάσταση υγείας ήπια έως κρίσιμη. Το φορείο προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, ιδρύματα και
κλινικές, ως πλατφόρμα για βραχυχρόνια κλινική αξιολόγηση, θεραπεία, ελάσσονα επέμβαση και βραχυχρόνια ανάνηψη
εξωτερικών ασθενών. Το φορείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αποθανόντων ασθενών εντός του
χώρου του νοσοκομειακού ιδρύματος. Στους χειριστές του φορείου περιλαμβάνονται οι επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές,
βοηθοί νοσηλευτές και γιατροί) και παρευρισκόμενοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες κίνησης της κλίνης
(προσωπικό του τμήματος σέρβις ή συντήρησης).

Στις χρήσεις του φορείου μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

• Τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)

• Κέντρο τραύματος

• Μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας (ΜΜΑΦ)

Το πλαίσιο, τα παρελκόμενα που στερεώνονται στον σκελετό, τα στρώματα και τα πλαϊνά κιγκλιδώματα του φορείου σειράς
SSTT11 και SSTT11--XX μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα.

Δείτε τον πίνακα των προδιαγραφών για τις συνθήκες περιβάλλοντος για τις οποίες προορίζεται.

Το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX δεν προορίζεται για χρήση στη μακροπρόθεσμη θεραπεία (περισσότερες από 24 ώρες)
και ανάνηψη ενδονοσοκομειακών ασθενών.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον φροντίδας υγείας κατ' οίκον, ως στείρο προϊόν, σε περιβάλλον
οικιακής υγείας, παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών, ως στήριγμα ασθενούς σε πρηνή θέση, με ασθενείς που έχουν
ασταθείς κακώσεις του νωτιαίου μυελού ή με τέντα οξυγόνου.
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Το φορείο σειράς SSTT11--XX με προαιρετικό ακτινογραφικό εξοπλισμό παρέχει ένα αρθρωτό ακτινογραφικό στρώμα κατάκλισης
και μια πλατφόρμα κάτω από το στρώμα κατάκλισης του ασθενούς για την τοποθέτηση ακτινογραφικής κασέτας. Το φορείο
σειράς SSTT11--XX με προαιρετικό ακτινογραφικό εξοπλισμό επιτρέπει τη λήψη κλινικών ακτινογραφιών (προσθιοπίσθια
ολόκληρου του σώματος, προαιρετική πλάγια ολόκληρου του σώματος και προαιρετική θώρακα σε όρθια θέση) όταν
χρησιμοποιείται μαζί με ιατρικό ακτινογραφικό σύστημα.

ΚΚλλιιννιικκάά οοφφέέλληη

Μεταφορά ασθενών και διευκόλυνση θεραπείας και εκτέλεσης διαγνωστικών διαδικασιών

ΑΑννααμμεεννόόμμεεννηη δδιιάάρρκκεειιαα ζζωωήήςς

Το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX με προαιρετική επιφάνεια ακτινογραφιών έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής 10 έτη, υπό
φυσιολογική χρήση, φυσιολογικές συνθήκες και με την κατάλληλη περιοδική συντήρηση.

Οι τροχίσκοι έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής 5 έτη, ανάλογα με τη φυσιολογική χρήση, τις συνθήκες και με την κατάλληλη
περιοδική συντήρηση.

ΑΑννααμμεεννόόμμεεννηη δδιιάάρρκκεειιαα ζζωωήήςς

Το στρώμα από αφρολέξ SSTT11™™ και SSTT11--XX™™ έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής 1 έτους υπό φυσιολογική χρήση,
φυσιολογικές συνθήκες και με κατάλληλη περιοδική συντήρηση.

ΑΑππόόρρρριιψψηη//αανναακκύύκκλλωωσσηη

Τηρείτε πάντοτε τις ισχύουσες τοπικές συστάσεις ή/και κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τους
κινδύνους που αφορούν την ανακύκλωση και την απόρριψη του εξοπλισμού στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.

ΑΑννττεεννδδεείίξξεειιςς

Καμία γνωστή.

ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς

Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας υποδεικνύει
το συνολικό βάρος του ασθενούς, του
στρώματος και των παρελκομένων 250 κιλά

Μέγιστο βάρος ασθενούς
215 κιλά

Συνολικό μήκος 2170 χιλ. ± 10 χιλ.

Συνολικό πλάτος (με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα) 790 χιλ. ± 10 χιλ.

Συνολικό πλάτος (με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα κατεβασμένα) 735 χιλ.

Ύψος Χωρίς ακτινογραφικό
εξοπλισμό

Με ακτινογραφικό
εξοπλισμό

Ελάχιστο ύψος 560 χιλ.+ 15 χιλ., - 25χιλ. 610 + 15 χιλ., - 25 χιλ.

Μέγιστο ύψος 860 ± 10 χιλ. 910 ± 10 χιλ.
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Γωνία πλάτης 0° έως 90° (± 5°)

Θέση Trendelenburg/ανάστροφη θέση Trendelenburg +16°/-16° (± 3°)

Ελάχιστο διάκενο
Ονομαστικό 15,4 εκ. ± 5 χιλ.

Κάτω από τις υδραυλικές κολόνες 4,6 εκ. ± 5 χιλ.

ΣΣυυμμββααττάά σσττρρώώμμαατταα 66330000--00--110000 66330000--00--110022 66330000--00--110033 66330000--00--110044

Μήκος 193 εκ. 193 εκ. 193 εκ. 193 εκ.

Πλάτος 62 εκ. 62 εκ. 62 εκ. 62 εκ.

Πάχος 8 εκ. 10 εκ. 8 εκ. 10 εκ.

Βάρος 3,7 ± 1,0 κιλά 4,4 ± 1,0 κιλά 4,3 ± 1,0 κιλά 4,8 ± 1,0 κιλά

Αφρολέξ Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη

Κάλυμμα Πολυουρεθάνη και
πολυεστέρας
καλυμμένος από
πολυαμίδιο

Πολυουρεθάνη και
πολυεστέρας
καλυμμένος από
πολυαμίδιο

Πολυουρεθάνη και
πολυεστέρας
καλυμμένος από
πολυαμίδιο

Πολυουρεθάνη και
πολυεστέρας
καλυμμένος από
πολυαμίδιο

Μοντέλο με
πυροφραγμό

Όχι Όχι Ναι Ναι

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Δείτε την ετικέτα του στρώματος για τα πρότυπα αναφλεξιμότητας που εφαρμόζονται.
• Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία μίγματος εύφλεκτου αναισθητικού με αέρα, με οξυγόνο ή με

υποξείδιο του αζώτου.
• Οι προδιαγραφές που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να ποικίλουν ελαφρά από προϊόν σε προϊόν.

Η Stryker διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς ειδοποίηση.

ΣΣυυννθθήήκκεεςς ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς ΛΛεειιττοουυρργγίίαα ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη κκααιι μμεεττααφφοορράά

Θερμοκρασία

100 °F
(38 °C)

50 °F
(10 °C)

122 °F
(50 °C)

14 °F
(-10 °C)

Σχετική υγρασία

75%

30%

90 %

20 %

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH και άλλες περιβαλλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις, παρατίθενται τα
εξαρτήματα που περιέχουν ουσίες που πρέπει να δηλώνονται.

ΠΠεερριιγγρρααφφήή ΑΑρριιθθμμόόςς ΧΧηημμιικκήή οοννοομμαασσίίαα οουυσσίίααςς πποουυ
ππρροοκκααλλεείί πποολλύύ μμεεγγάάλληη ααννηησσυυχχίίαα
((SSVVHHCC))

Διάταξη στατό ορού 2 θέσεων HM-19-108 Φθαλικός δι-(2-αιθυλoεξυλo) εστέρας
(DEHP)

Διάταξη στατό ορού 3 θέσεων HM-19-115 Φθαλικός δι-(2-αιθυλoεξυλo) εστέρας
(DEHP)
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ΑΑππεειικκόόννιισσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

B
A

N

Α Ποδομοχλός χειριστηρίου φρένου/
καθοδήγησης H Ποδομοχλός αντλίας

B Τροχίσκος I Πλαϊνό κιγκλίδωμα

C Δίσκος του απινιδωτή/θήκη φακέλου J Λαβή απελευθέρωσης πλαϊνού
κιγκλιδώματος

D Λαβή απελευθέρωσης στηρίγματος πλάτης K Ποδομοχλός αμφίπλευρου χαμηλώματος

E Στατό ορού L Κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου

F Πτυσσόμενη λαβή ώθησης M Επιφάνεια ακτινογραφιών

G Θήκη ρολού χαρτιού N Αντιστατικός τροχίσκος
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ΕΕφφααρρμμοοζζόόμμεενναα εεξξααρρττήήμμαατταα

ΣΣχχήήμμαα 22 –– ΕΕφφααρρμμοοζζόόμμεενναα εεξξααρρττήήμμαατταα ττύύπποουυ BB

ΣΣττοοιιχχεείίαα εεππιικκοοιιννωωννίίααςς

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Stryker στο: +1 800-327-0770.

Stryker Medical International
Kayseri Serbest Bölge Şubesi
2. Cad. No:17 38070
Kayseri, Τουρκία
Email: infosmi@stryker.com
Αρ. τηλεφώνου: + 90 (352) 321 43 00 (ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο)
Φαξ: + 90 (352) 321 43 03
Ιστοσελίδα: www.stryker.com

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Ο χρήστης ή/και ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με το προϊόν
τόσο στον κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο
χρήστης ή/και ο ασθενής.

Για να δείτε το εγχειρίδιο λειτουργιών ή συντήρησης στο διαδίκτυο, πηγαίνετε στη διεύθυνση https://techweb.stryker.com/.

Έχετε διαθέσιμο τον αριθμό σειράς (Α) του προϊόντος της Stryker όταν καλείτε το τοπικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
Stryker. Σε κάθε γραπτή επικοινωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός σειράς.
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ΘΘέέσσηη ααρριιθθμμοούύ σσεειιρράάςς

A

ΣΣχχήήμμαα 33 –– ΘΘέέσσηη ααρριιθθμμοούύ σσεειιρράάςς

ΘΘέέσσηη ααρριιθθμμοούύ σσεειιρράάςς

Ανοίξτε το κάλυμμα του στρώματος για να εντοπίσετε την ετικέτα του προϊόντος και τον αριθμό σειράς.

A
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ΘΘέέσσηη σσεε υυππηηρρεεσσίίαα
Για την αποσυσκευασία του προϊόντος σας, δείτε τις οδηγίες αποσυσκευασίας που επισυνάπτονται στο προϊόν, μέσα στο
κιβώτιο αποστολής.

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να αφήνετε πάντοτε το προϊόν να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την προετοιμασία του προϊόντος για

χρήση ή τη δοκιμή των λειτουργιών του. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά του προϊόντος.
• Να χειρίζεστε πάντοτε το προϊόν μόνον όταν όλοι οι χειριστές βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τους μηχανισμούς.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το στρώμα (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 ή 6300-0-104) στο μοντέλο φορείου 6300

της σειράς SSTT11 και SSTT11--XX της Stryker. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου στρώματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
του ασθενούς.

• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε στρώμα παχύτερο από 6,35 εκ. (2,5 ίντσες) με τον προαιρετικό
εξοπλισμό SSTT11--XX. Συνιστάται επίβλεψη από τον χειριστή για τον περιορισμό του κινδύνου πτώσης του ασθενούς λόγω
μειωμένης κάλυψης από το πλαϊνό κιγκλίδωμα.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Να κινείτε πάντοτε το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX σε δάπεδα κατασκευασμένα από ξύλο, μπετόν ή
κεραμικό πλακάκι. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
30%, για την αποτροπή τυχόν ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί προτού το θέσετε σε χρήση.

1. Εφαρμόστε το φρένο. Σπρώξτε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις τροχίσκοι είναι ασφαλισμένοι.

2. Απελευθερώστε το φρένο. Σπρώξτε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις τροχίσκοι είναι απασφαλισμένοι.

3. Ανυψώστε και χαμηλώστε το φορείο με το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης.

4. Ανυψώστε το προϊόν στην υψηλότερη θέση και τοποθετήστε το προϊόν στη θέση Trendelenburg. Βεβαιωθείτε ότι η
πλευρά κεφαλής χαμηλώνει έως την πλήρως χαμηλωμένη θέση.

5. Ανυψώστε το προϊόν μέχρι την υψηλότερη θέση και τοποθετήστε το προϊόν στην ανάστροφη θέση Trendelenburg.
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά ποδιών χαμηλώνει μέχρι την πλήρως χαμηλωμένη θέση.

6. Εφαρμόστε τον πέμπτο τροχό και βεβαιωθείτε ότι ο πέμπτος τροχός καθοδηγεί και περιστρέφει το προϊόν.

7. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανυψώνονται, χαμηλώνουν και ασφαλίζουν στη θέση τους.

8. Ανυψώστε και χαμηλώστε το χειροκίνητο στήριγμα πλάτης (τμήμα κεφαλής).

ΡΡύύθθμμιισσηη ττοουυ σσττρρώώμμααττοοςς
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε σεντόνια μαζί με το στρώμα.
• Μη βάζετε βελόνες στο κάλυμμα του στρώματος. Οι οπές μπορεί να επιτρέψουν τη διείσδυση υγρών στο εσωτερικό (στον

εσώτερο πυρήνα) του στρώματος και να προκαλέσουν επιμόλυνση ή ζημιά του προϊόντος.
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το στρώμα με συμβατό πλαίσιο, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα των προδιαγραφών αυτού

του εγχειριδίου.

Για ρύθμιση του στρώματος:

1. Τοποθετήστε το στρώμα σε συμβατό φορείο.

2. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε το στρώμα με το λογότυπο της Stryker στο πάνω τμήμα του φορείου.

3. Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα στερέωσης με άγκιστρα και βρόχους στο κάτω κάλυμμα του στρώματος στην επιφάνεια του
φορείου.

4. Βεβαιωθείτε ότι το φερμουάρ καλύπτεται από τα προστατευτικά καλύμματα απομάκρυνσης νερού.

5. Τοποθετήστε σεντόνια στο στρώμα πριν χρησιμοποιηθεί από ασθενή. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου
σας.
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ΛΛεειιττοουυρργγίίαα

ΕΕφφααρρμμοογγήή κκααιι ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη ττωωνν φφρρέέννωωνν
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Να εφαρμόζετε πάντοτε τα φρένα όταν ο ασθενής ανεβαίνει ή κατεβαίνει από το προϊόν ή όταν το
προϊόν δεν κινείται. Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός εάν μετακινηθεί το προϊόν ενόσω ο ασθενής ανεβαίνει ή
κατεβαίνει από το προϊόν.

Για να εφαρμόσετε τα φρένα, πατήστε την πλευρά φρένου (κόκκινη) του ποδομοχλού φρένου/καθοδήγησης. Σπρώξτε το
προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι τα φρένα λειτουργούν.

Για να απελευθερώσετε τα φρένα, πατήστε την πλευρά καθοδήγησης (πράσινη) του ποδομοχλού φρένου/καθοδήγησης.
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ΣΣχχήήμμαα 44 –– ΠΠοοδδοομμοοχχλλόόςς φφρρέέννοουυ//κκααθθοοδδήήγγηησσηηςς

ΧΧεειιρριισσττήήρριιαα ββάάσσηηςς

ΣΣχχήήμμαα 55 –– ΠΠοοδδοομμοοχχλλόόςς φφρρέέννοουυ//κκααθθοοδδήήγγηησσηηςς

A

A

B

B

ΣΣχχήήμμαα 66 –– ΑΑννύύψψωωσσηη ττοουυ φφοορρεείίοουυ μμεε τταα υυδδρρααυυλλιικκάά ππλλααϊϊννάά χχεειιρριισσττήήρριιαα
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ΑΑννύύψψωωσσηη ττοουυ φφοορρεείίοουυ
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να τοποθετείτε πάντοτε τον ασθενή στο κέντρο του προϊόντος.
• Να τοποθετείτε πάντοτε το προϊόν στη χαμηλότερη θέση, με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα και ασφαλισμένα, όταν

αφήνετε ασθενή χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το προϊόν σε μεγαλύτερο ύψος.
• Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε το φορείο.
• Μην κάθεστε στην άκρη του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με γερανό ανύψωσης
ασθενούς κάτω από το προϊόν.

Για να ανυψώσετε το φορείο, πιέστε προς τα κάτω τον ποδομοχλό της αντλίας (A) μέχρι να φθάσετε στο επιθυμητό ύψος
(Χειριστήρια βάσης (σελίδα 14)).

ΧΧααμμήήλλωωμμαα ττοουυ φφοορρεείίοουυ
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να τοποθετείτε πάντοτε τον ασθενή στο κέντρο του προϊόντος.
• Να τοποθετείτε πάντοτε το προϊόν στη χαμηλότερη θέση, με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα και ασφαλισμένα, όταν

αφήνετε ασθενή χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το προϊόν σε μεγαλύτερο ύψος.
• Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε το φορείο.
• Μην κάθεστε στην άκρη του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με γερανό ανύψωσης
ασθενούς κάτω από το προϊόν.

Για να χαμηλώσετε ολόκληρο το φορείο, πιέστε προς τα κάτω το κεντρικό τμήμα του ποδομοχλού αμφίπλευρου
χαμηλώματος (Β) (Χειριστήρια βάσης (σελίδα 14)).

Για να χαμηλώσετε την πλευρά κεφαλής του φορείου, πιέστε προς τα κάτω την πλευρά του ποδομοχλού αμφίπλευρου
χαμηλώματος (B) η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πλευρά κεφαλής του προϊόντος.

Για να χαμηλώσετε την πλευρά ποδιών του φορείου, πιέστε προς τα κάτω την πλευρά του ποδομοχλού αμφίπλευρου
χαμηλώματος (B) η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πλευρά ποδιών του προϊόντος.

ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς σσεε θθέέσσηη TTrreennddeelleennbbuurrgg
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε
το φορείο.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με γερανό ανύψωσης
ασθενούς κάτω από το προϊόν.

Για να τοποθετήσετε το προϊόν στη θέση Trendelenburg (το κεφάλι προς τα κάτω), ανυψώστε το φορείο στην υψηλότερη
θέση του (Ανύψωση του φορείου (σελίδα 15)).

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Ανυψώστε το φορείο στην υψηλότερη θέση του, για μεγαλύτερη γωνία Trendelenburg.

Για να χαμηλώσετε την πλευρά κεφαλής του προϊόντος, πιέστε προς τα κάτω την πλευρά του ποδομοχλού αμφίπλευρου
χαμηλώματος (B) η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πλευρά κεφαλής (Χειριστήρια βάσης (σελίδα 14)).

Για να χαμηλώσετε το προϊόν από τη θέση Trendelenburg, πιέστε προς τα κάτω το κεντρικό τμήμα του ποδομοχλού
αμφίπλευρου χαμηλώματος (B) μέχρι το φορείο να γίνει επίπεδο.
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ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς σσεε ααννάάσσττρροοφφηη θθέέσσηη TTrreennddeelleennbbuurrgg
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε
το φορείο.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με γερανό ανύψωσης
ασθενούς κάτω από το προϊόν.

Για να τοποθετήσετε το προϊόν στην ανάστροφη θέση Trendelenburg (τα πόδια προς τα κάτω), ανυψώστε το φορείο στην
υψηλότερη θέση του (Ανύψωση του φορείου (σελίδα 15)).

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Ανυψώστε το φορείο στην υψηλότερη θέση του, για μεγαλύτερη γωνία Trendelenburg.

Για να χαμηλώσετε την πλευρά ποδιών του προϊόντος, πιέστε προς τα κάτω την πλευρά του ποδομοχλού αμφίπλευρου
χαμηλώματος (B) η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πλευρά ποδιών (Χειριστήρια βάσης (σελίδα 14)).

Για να χαμηλώσετε το προϊόν από την ανάστροφη θέση Trendelenburg, πιέστε προς τα κάτω το κεντρικό τμήμα του
ποδομοχλού αμφίπλευρου χαμηλώματος (B) μέχρι το φορείο να γίνει επίπεδο.

ΜΜεεττααφφοορράά αασσθθεεννοούύςς μμεε ττοονν αανναασσυυρρόόμμεεννοο ππέέμμππττοο ττρροοχχόό
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να τοποθετείτε πάντοτε τον ασθενή στο κέντρο του προϊόντος.
• Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν συσκευές που μπορεί να εμποδίζουν προτού ανυψώσετε ή χαμηλώσετε το φορείο.
• Να ασφαλίζετε πάντοτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα στην πλήρως ανυψωμένη θέση, με την επιφάνεια ύπνου επίπεδη και στη

χαμηλότερη θέση, κατά τη μεταφορά ασθενούς.
• Μην κινείτε το προϊόν πλαγίως σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 6 μοίρες (10%) για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο

ανατροπής. Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το φορείο βρίσκεται σε οριζόντια θέση (όχι σε θέση Trendelenburg/ανάστροφη
θέση Trendelenburg), στο χαμηλότερο ύψος, όταν μεταφέρετε έναν ασθενή.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Μη χρησιμοποιείτε τα υδραυλικά συστήματα στη βάση για την ανύψωση του προϊόντος με γερανό ανύψωσης
ασθενούς κάτω από το προϊόν.

Για μεταφορά ασθενούς με τον ανασυρόμενο πέμπτο τροχό:

1. Πιέστε προς τα κάτω την πλευρά καθοδήγησης του ποδομοχλού φρένου/καθοδήγησης, για να ενεργοποιήσετε τον
ανασυρόμενο πέμπτο τροχό.

2. Θέστε τον ποδομοχλό στην ουδέτερη θέση, για να μετακινήσετε το προϊόν πλαγίως. Μετακινήστε το προϊόν στην
επιθυμητή θέση.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε το προϊόν πλαγίως ενώ έχετε ενεργοποιήσει τον ανασυρόμενο πέμπτο
τροχό.

3. Εφαρμόστε τα φρένα για να ασφαλίσετε το προϊόν στη θέση του.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Πριν μετακινήσετε το προϊόν, να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι τα φρένα έχουν απελευθερωθεί πλήρως, για να
αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό του χειριστή ή του ασθενούς.

ΜΜεεττααφφοορράά αασσθθεεννοούύςς μμεεττααξξύύ εεππιιφφααννεειιώώνν
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να εφαρμόζετε πάντοτε τα φρένα τόσο στην επιφάνεια που βρίσκεται ο ασθενής όσο και στην επιφάνεια στην οποία θα

μεταφερθεί ο ασθενής προτού μεταφέρετε έναν ασθενή από μια πλατφόρμα στήριξης ασθενών (κλίνη, φορείο, φορείο με
αναδιπλούμενες ρόδες, χειρουργικό τραπέζι) σε μία άλλη πλατφόρμα στήριξης ασθενών.

• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι οι πλατφόρμες στήριξης ασθενών έχουν το ίδιο ύψος, πριν από τη μεταφορά του
ασθενούς.

Για τη μεταφορά ενός ασθενούς μεταξύ επιφανειών:
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1. Εφαρμόστε τα φρένα. Σπρώξτε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι τα φρένα λειτουργούν.

2. Χαμηλώστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα που είναι στραμμένο προς το παρακείμενο στρώμα κατάκλισης στη χαμηλότερη θέση.

3. Μεταφέρετε τον ασθενή στο παρακείμενο στρώμα κατάκλισης.

4. Ανασηκώστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα στην επάνω και ασφαλισμένη θέση.

ΆΆννοοιιγγμμαα ήή κκλλεείίσσιιμμοο ττωωνν ππρροοααιιρρεεττιικκώώνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς κκεεφφααλλήήςς
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τις λαβές ώθησης της πλευράς κεφαλής:

1. Ανασηκώστε ευθεία προς τα πάνω τις λαβές ώθησης της πλευράς κεφαλής, μία-μία.

2. Περιστρέψτε τις λαβές ώθησης της πλευράς κεφαλής (A) στη θέση χρήσης τους (Σχήμα 7).

3. Πιέστε προς τα κάτω τις λαβές, μία-μία, για να ασφαλίσετε τις λαβές ώθησης στη θέση τους.

A

ΣΣχχήήμμαα 77 –– ΆΆννοοιιγγμμαα ττωωνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς
κκεεφφααλλήήςς

A

ΣΣχχήήμμαα 88 –– ΚΚλλεείίσσιιμμοο ττωωνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς
κκεεφφααλλήήςς

4. Ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά για να κλείσετε τις λαβές ώθησης της πλευράς κεφαλής (Α) (Σχήμα 8).

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ώθησης μόνο ως συσκευές ώθησης/έλξης, εκτός εάν καθορίζεται κάτι
διαφορετικό, για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά του προϊόντος.

ΆΆννοοιιγγμμαα ήή κκλλεείίσσιιμμοο ττωωνν ππρροοααιιρρεεττιικκώώνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς πποοδδιιώώνν

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Κατά τη χρήση του δίσκου απινιδωτή/της θήκης φακέλου ή της κατακόρυφης βάσης φιάλης οξυγόνου,
να διατηρείτε πάντοτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας μακριά από τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών.

Για να ανοίξετε τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών:

1. Ανασηκώστε ευθεία προς τα πάνω τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών (A), μία-μία (Σχήμα 9).

2. Περιστρέψτε τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών (A) στη θέση χρήσης τους.

3. Πιέστε προς τα κάτω τις λαβές, μία-μία, για να ασφαλίσετε τις λαβές ώθησης στη θέση τους.
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A

ΣΣχχήήμμαα 99 –– ΆΆννοοιιγγμμαα ττωωνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς
πποοδδιιώώνν

A

ΣΣχχήήμμαα 1100 –– ΚΚλλεείίσσιιμμοο ττωωνν λλααββώώνν ώώθθηησσηηςς ττηηςς ππλλεευυρράάςς
πποοδδιιώώνν

4. Ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά για να κλείσετε τις λαβές ώθησης της πλευράς ποδιών (A) (Σχήμα 10).

ΑΑννύύψψωωσσηη ττοουυ ππλλααϊϊννοούύ κκιιγγκκλλιιδδώώμμααττοοςς
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να τοποθετείτε πάντοτε το προϊόν στη χαμηλότερη θέση, με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα και ασφαλισμένα, όταν

αφήνετε ασθενή χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το προϊόν σε μεγαλύτερο ύψος.
• Να ασφαλίζετε πάντοτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα στην πλήρως ανυψωμένη θέση, με την επιφάνεια ύπνου επίπεδη και στη

χαμηλότερη θέση, κατά τη μεταφορά ασθενούς.
• Να διατηρείτε τα άκρα του ασθενούς μακριά από τις ράβδους των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων όταν ανυψώνετε ή

χαμηλώνετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα.
• Μην αφήνετε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα να χαμηλώσουν από μόνα τους.

Για να ανασηκώστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα:

1. Χρησιμοποιήστε τα δύο χέρια για να πιάσετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα.

2. Ανασηκώστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα προς την πλευρά ποδιών του προϊόντος, μέχρι η ασφάλεια απελευθέρωσης να
κουμπώσει στη θέση της. Τραβήξτε το πλαϊνό κιγκλίδωμα για να βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό κιγκλίδωμα είναι
ασφαλισμένο.

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Μη χρησιμοποιείτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ως διατάξεις συγκράτησης για να αποτρέψετε την έξοδο του ασθενούς

από το προϊόν. Τα πλαϊνά κιγκλιδώματα αποτρέπουν την κύλιση του ασθενούς έξω από το προϊόν. Ο χειριστής
πρέπει να προσδιορίσει τον βαθμό της συγκράτησης που είναι απαραίτητος ώστε να είναι βέβαιο ότι ο ασθενής είναι
ασφαλής.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλευρά ποδιών των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων ως συσκευή ώθησης/έλξης.
• Τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ασφαλίζουν μόνο στην πλήρως ανυψωμένη θέση τους.
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ΧΧααμμήήλλωωμμαα ττοουυ ππλλααϊϊννοούύ κκιιγγκκλλιιδδώώμμααττοοςς
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να τοποθετείτε πάντοτε το προϊόν στη χαμηλότερη θέση, με τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ανεβασμένα και ασφαλισμένα, όταν

αφήνετε ασθενή χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το προϊόν σε μεγαλύτερο ύψος.
• Να ασφαλίζετε πάντοτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα στην πλήρως ανυψωμένη θέση, με την επιφάνεια ύπνου επίπεδη και στη

χαμηλότερη θέση, κατά τη μεταφορά ασθενούς.
• Να διατηρείτε τα άκρα του ασθενούς μακριά από τις ράβδους των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων όταν ανυψώνετε ή

χαμηλώνετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα.
• Μην αφήνετε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα να χαμηλώσουν από μόνα τους.

Για να χαμηλώσετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα:

1. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να πιάσετε το πλαϊνό κιγκλίδωμα.

2. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να τραβήξετε προς τα πάνω την ασφάλεια απελευθέρωσης.

3. Ανασηκώστε και καθοδηγήστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα προς την πλευρά κεφαλής του προϊόντος μέχρι η ασφάλεια
απελευθέρωσης να κουμπώσει στη θέση της. Τραβήξτε το πλαϊνό κιγκλίδωμα για να βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό
κιγκλίδωμα είναι ασφαλισμένο.

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Μη χρησιμοποιείτε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ως διατάξεις συγκράτησης για να αποτρέψετε την έξοδο του ασθενούς από το

προϊόν. Τα πλαϊνά κιγκλιδώματα αποτρέπουν την κύλιση του ασθενούς έξω από το προϊόν. Ο χειριστής πρέπει να
προσδιορίσει τον βαθμό της συγκράτησης που είναι απαραίτητος ώστε να είναι βέβαιο ότι ο ασθενής είναι ασφαλής.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλευρά ποδιών των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων ως συσκευή ώθησης/έλξης.
• Τα πλαϊνά κιγκλιδώματα ασφαλίζουν μόνο στην πλήρως ανυψωμένη θέση τους.

ΑΑννύύψψωωσσηη ήή χχααμμήήλλωωμμαα ττοουυ σσττηηρρίίγγμμααττοοςς ππλλάάττηηςς
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να χειρίζεστε πάντοτε το προϊόν μόνον όταν όλοι οι χειριστές βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τους μηχανισμούς.
• Κατά το χαμήλωμα του στηρίγματος πλάτης, να διατηρείτε πάντοτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας μακριά από τις λαβές

απελευθέρωσης του στηρίγματος πλάτης και το πλαίσιο του στηρίγματος πλάτης.
• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανύψωση ενός στηρίγματος πλάτης που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ενόσω

βρίσκεται ασθενής επάνω στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης και ζητήστε βοήθεια, εάν είναι
απαραίτητο.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του στηρίγματος πλάτης και του πλαισίου του φορείου, όταν στήριγμα πλάτης είναι
ανυψωμένο.

Για να ανυψώσετε το στήριγμα πλάτης, πιέστε τη μία ή και τις δύο λαβές απελευθέρωσης του στηρίγματος πλάτης και
τραβήξτε το στήριγμα πλάτης προς τα επάνω, έως την επιθυμητή θέση (0° έως 80°).

Για να χαμηλώσετε το στήριγμα πλάτης, πιέστε τη μία ή και τις δύο λαβές απελευθέρωσης του στηρίγματος πλάτης και
ωθήστε το στήριγμα πλάτης προς τα κάτω, έως την επιθυμητή θέση (80° έως 0°).

ΦΦύύλλααξξηη ααννττιικκεειιμμέέννωωνν σσττοο κκάάλλυυμμμμαα ττηηςς ββάάσσηηςς

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από 60 λίβρες (27 κιλά) στο κάλυμμα της βάσης.
• Μην κάθεστε, μην πατάτε και μη στέκεστε επάνω στο κάλυμμα της βάσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς στη θήκη της βάσης (A) (Σχήμα 11).
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A

ΣΣχχήήμμαα 1111 –– ΧΧώώρροοςς ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς ττηηςς θθήήκκηηςς ττηηςς ββάάσσηηςς

Στο κάλυμμα της βάσης του φορείου μπορείτε να φυλάξετε οποιαδήποτε διεθνή φιάλη οξυγόνου με αυτές τις προδιαγραφές:

Για το μοντέλο ST1-X:

• Μέγιστη διάμετρος 14 εκ.

• Μέγιστο μήκος 90 εκ.

ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς ΜΜέέγγεεθθοοςς φφιιάάλληηςς

Διάμετρος 100 έως 140 χιλ. / μήκος 465 έως 670 χιλ. 3 λίτ., 5 λίτ.

Διάμετρος 140 χιλ. / μήκος 870 χιλ. UK-F

Διάμετρος 140 χιλ. / μήκος 900 χιλ. UK HX

Διάμετρος 140 χιλ. / μήκος 420 έως 900 χιλ. E

Διάμετρος 140 χιλ. / μήκος 420 έως 670 χιλ. C, CD

Γαλλία 5 λίτ., Γερμανία κανονική φιάλη O2 5 λίτ., Ευρωπαϊκή 5 λίτ.

Για το μοντέλο ST1 χωρίς ακτινογραφικό εξοπλισμό:

• Μέγιστη διάμετρος 14 εκ.

• Μέγιστο μήκος 64 εκ.
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ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς ΜΜέέγγεεθθοοςς φφιιάάλληηςς

Διάμετρος 100 χιλ. έως 140 χιλ. / μήκος 465 χιλ. έως 640
χιλ.

3 λίτ., 5 λίτ.

Διάμετρος 100 χιλ. έως 140 χιλ. / μήκος 420 χιλ. έως 640
χιλ.

C, CD

Γερμανία, κανονική φιάλη οξυγόνου 5 λίτ., Ευρωπαϊκή 5 λίτ.

ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ ππρροοααιιρρεεττιικκοούύ μμόόννιιμμαα ππρροοσσααρρττηημμέέννοουυ σσττααττόό οορροούύ δδύύοο θθέέσσεεωωνν

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 18 κιλών στο

στατό ορού.
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 4,5 κιλών στο

στατό ορού.
• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το στατό ορού βρίσκεται σε χαμηλό ύψος, για να περνά από τα ανοίγματα θυρών κατά τη

μεταφορά ασθενούς.
• Μη χρησιμοποιείτε το στατό ορού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.

Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν με το προαιρετικό στατό ορού δύο θέσεων μόνιμα προσαρτημένο στην πλευρά ποδιών,
στην πλευρά κεφαλής ή και στα δύο άκρα του προϊόντος. Το στατό ορού διαθέτει έναν τηλεσκοπικό ορθοστάτη που
προεκτείνεται παρέχοντας μια δεύτερη θέση ύψους. Μπορείτε να διπλώσετε και να αποθηκεύσετε το στατό ορού όταν δεν το
χρησιμοποιείτε.

Για να τοποθετήσετε το στατό ορού δύο θέσεων (Σχήμα 12):

1. Ανασηκώστε και περιστρέψτε το στατό από τη θέση φύλαξης.

2. Πιέστε το στατό ορού προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

3. Για να αυξήσετε το ύψος του στατό ορού, τραβήξτε προς τα επάνω το τηλεσκοπικό τμήμα (A) έως ότου το στατό
ασφαλίσει στην υψηλότερη θέση του.

4. Περιστρέψτε τους αναρτήρες ενδοφλέβιων υγρών (B) στην επιθυμητή θέση και αναρτήστε τους ασκούς ενδοφλέβιων
υγρών.

5. Για να χαμηλώσετε το στατό ορού, κρατήστε το τηλεσκοπικό τμήμα του στατό ορού, περιστρέψτε την ασφάλεια (C) και
χαμηλώστε το τηλεσκοπικό τμήμα.

6. Τραβήξτε προς τα επάνω το στατό ορού και περιστρέψτε το στη θέση φύλαξης.
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ΣΣχχήήμμαα 1122 –– ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ μμόόννιιμμαα ππρροοσσααρρττηημμέέννοουυ σσττααττόό οορροούύ 22 θθέέσσεεωωνν

ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ ππρροοααιιρρεεττιικκοούύ,, μμόόννιιμμαα ππρροοσσααρρττηημμέέννοουυ σσττααττόό οορροούύ ττρριιώώνν θθέέσσεεωωνν

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 18 κιλών στο

στατό ορού.
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 4,5 κιλών στο

στατό ορού.
• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το στατό ορού βρίσκεται σε χαμηλό ύψος, για να περνά από τα ανοίγματα θυρών κατά τη

μεταφορά ασθενούς.
• Μη χρησιμοποιείτε το στατό ορού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.

Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν με το προαιρετικό στατό ορού τριών θέσεων μόνιμα προσαρτημένο στην πλευρά ποδιών,
στην πλευρά κεφαλής ή και στα δύο άκρα του προϊόντος. Το στατό ορού διαθέτει έναν τηλεσκοπικό ορθοστάτη που
προεκτείνεται παρέχοντας μια δεύτερη και μια τρίτη θέση ύψους. Μπορείτε επίσης να διπλώσετε και να αποθηκεύσετε το
στατό ορού όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Για να τοποθετήσετε το στατό ορού τριών θέσεων (Σχήμα 13):

1. Ανασηκώστε και περιστρέψτε το στατό από τη θέση φύλαξης.

2. Πιέστε το στατό ορού προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει το στατό στη θέση του.

3. Για να αυξήσετε το ύψος του στατό ορού, τραβήξτε προς τα επάνω το τηλεσκοπικό τμήμα (A) έως ότου το στατό
ασφαλίσει στην πλήρως ανυψωμένη θέση του.

4. Για να αυξήσετε το ύψος του στατό ορού, τραβήξτε το τμήμα (B). Απελευθερώστε το τμήμα (B) σε οποιοδήποτε
επιθυμητό ύψος για να ασφαλίσετε το στατό στη θέση του.

5. Περιστρέψτε τους αναρτήρες ενδοφλέβιων υγρών (C) στην επιθυμητή θέση και αναρτήστε τους ασκούς ενδοφλέβιων
υγρών.

6. Για να χαμηλώσετε το στατό ορού, ωθήστε προς τα επάνω το κίτρινο τμήμα της λαβής (D) ενόσω κρατάτε το τμήμα (B)
μέχρι να χαμηλώσει το στατό.

7. Γυρίστε την ασφάλεια (E) και χαμηλώστε το τηλεσκοπικό τμήμα του στατό ορού.
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ΣΣχχήήμμαα 1133 –– ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ μμόόννιιμμαα ππρροοσσααρρττηημμέέννοουυ σσττααττόό οορροούύ ττρριιώώνν θθέέσσεεωωνν
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ΠΠααρρεελλκκόόμμεενναα κκααιι εεξξααρρττήήμμαατταα
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε αρμόδιο προσωπικό για τη συναρμολόγηση και την προσάρτηση των
παρελκομένων.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ -- Να χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα παρελκόμενα με το φορείο σειράς SSTT11 και SSTT11--XX.

Αυτά τα παρελκόμενα μπορούν να διατεθούν για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν. Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμα για τη
συγκεκριμένη διαμόρφωση ή την περιοχή σας.

ΟΟννοομμαασσίίαα ΚΚωωδδιικκόόςς ααννττααλλλλαακκττιικκοούύ

Δίσκος απινιδωτή με θήκη φακέλου MM047

Στατό ορού, αφαιρούμενο MM050

Στρώμα 6300-0-100

Στρώμα 6300-0-102

Στρώμα 6300-0-103

Στρώμα 6300-0-104

Βάση φιάλης οξυγόνου, κατακόρυφη MM045

Βάση φιάλης οξυγόνου, κατακόρυφη MM044

Βάση φιάλης οξυγόνου, κατακόρυφη MM046

Θήκη ρολού χαρτιού MM048

Ιμάντας συγκράτησης, αστράγαλος MM052

Ιμάντας συγκράτησης, σώμα MM053

Ιμάντας συγκράτησης, καρπός MM054

Συσκευασία ιμάντων συγκράτησης MM055

ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττοουυ δδίίσσκκοουυ ττοουυ ααππιιννιιδδωωττήή//ττηηςς θθήήκκηηςς φφαακκέέλλοουυ

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί εάν ο δίσκος του απινιδωτή/η θήκη φακέλου ή η κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου είναι

προσαρτημένα, για να αποφύγετε τυχόν σύνθλιψη των δακτύλων σας κατά την τοποθέτηση της προαιρετικής λαβής
ώθησης της πλευράς ποδιών.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που υπερβαίνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 14 kg στον δίσκο του απινιδωτή/τη
θήκη φακέλου.

• Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο του απινιδωτή/τη θήκη φακέλου ως συσκευή ώθησης ή έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
του προϊόντος.

Για να προσαρτήσετε τον δίσκο του απινιδωτή/τη θήκη φακέλου, εισαγάγετε τους πείρους (A) του δίσκου του απινιδωτή/της
θήκης φακέλου στις υποδοχές στην πλευρά ποδιών του προϊόντος.

EL 24 KK-6300-el Rev 04



A

ΣΣχχήήμμαα 1144 –– ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττοουυ δδίίσσκκοουυ ττοουυ ααππιιννιιδδωωττήή//ττηηςς θθήήκκηηςς φφαακκέέλλοουυ

ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη κκααιι ττοοπποοθθέέττηησσηη ττοουυ ααφφααιιρροούύμμεεννοουυ σσττααττόό οορροούύ

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 6 kg στο στατό

ορού.
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 3 kg σε

οποιονδήποτε αναρτήρα στο στατό ορού.
• Μη χρησιμοποιείτε το στατό ορού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.

Για προσάρτηση και τοποθέτηση του αφαιρούμενου στατό ορού (Σχήμα 15):

1. Εισαγάγετε το στατό ορού σε μια υποδοχή στην πλευρά κεφαλής ή στην πλευρά ποδιών του προϊόντος.

2. Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί (A) αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα πάνω το τηλεσκοπικό τμήμα (B) μέχρι
να φθάσετε στο επιθυμητό ύψος.

3. Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί (A) δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το τηλεσκοπικό τμήμα στη θέση του.

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το στατό ορού βρίσκεται σε χαμηλό ύψος, για να περνά από τα ανοίγματα θυρών κατά

τη μεταφορά ασθενούς.
• Χρησιμοποιήστε την ασφαλιστική κοπίλια Rue Ring αφού τοποθετήσετε το στατό ορού στον προσαρμογέα του

φορείου.
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A

ΣΣχχήήμμαα 1155 –– ΑΑφφααιιρροούύμμεεννοο σσττααττόό οορροούύ

ΣΣχχήήμμαα 1166 –– ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή κκοοππίίλλιιαα RRuuee RRiinngg

ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττηηςς κκαατταακκόόρρυυφφηηςς ββάάσσηηςς φφιιάάλληηςς οοξξυυγγόόννοουυ

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 18 kg στην κατακόρυφη βάση

φιάλης οξυγόνου για όλους του τύπους.
• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί εάν ο δίσκος του απινιδωτή/η θήκη φακέλου ή η κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου είναι

προσαρτημένα, για να αποφύγετε τυχόν σύνθλιψη των δακτύλων σας κατά την τοποθέτηση της προαιρετικής λαβής
ώθησης της πλευράς ποδιών.

• Μη χρησιμοποιείτε την κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του
προϊόντος.

Η κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου συγκρατεί μια φιάλη οξυγόνου σε κατακόρυφη θέση.

Για να προσαρτήσετε την κατακόρυφη βάση φιάλης οξυγόνου:
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1. Εισαγάγετε τη ράβδο υποστήριξης (A) στην υποδοχή της βάσης φιάλης οξυγόνου στην πλευρά κεφαλής του προϊόντος.

2. Εισάγετε την περόνη (B) μέσα στην οπή της ράβδου υποστήριξης, για να στερεώσετε τη βάση της φιάλης στο προϊόν.

ΣΣχχήήμμαα 1177 –– ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττηηςς ββάάσσηηςς φφιιάάλληηςς οοξξυυγγόόννοουυ

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Οι κατακόρυφες βάσεις φιάλης οξυγόνου υποστηρίζουν τα παρακάτω μεγέθη φιαλών οξυγόνου:

ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς ΚΚωωδδιικκόόςς ααννττααλλλλαακκττιικκοούύ

Μέγιστη διάμετρος 120 mm, μέγιστο μήκος 900 mm MM045

Μέγιστη διάμετρος 120 mm, μέγιστο μήκος 640 mm MM044

Μέγιστη διάμετρος 140 mm, μέγιστο μήκος 640 mm MM046

ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττηηςς θθήήκκηηςς ρροολλοούύ χχααρρττιιοούύ

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη ρολού χαρτιού ως συσκευή ώθησης/έλξης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά του προϊόντος.
• Μην αναρτάτε ασκούς ενδοφλέβιων υγρών με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο λειτουργίας των 1,5 kg στη

θήκη ρολού χαρτιού.

Η θήκη ρολού χαρτιού διανέμει χαρτί, ως προστατευτικό στρώμα επάνω στην επιφάνεια του φορείου, για λόγους υγιεινής.

Για προσάρτηση της θήκης ρολού χαρτιού:

1. Στην πλευρά κεφαλής του προϊόντος, τοποθετήστε τη ράβδο (B) της θήκης ρολού χαρτιού επί του πλαισίου, ανάμεσα
στις πτυσσόμενες λαβές ώθησης.

2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι τύπου Phillips, με βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (A, HM-06-121), στερεώστε τη θήκη του
ρολού χαρτιού στο πλαίσιο.

3. Σύρετε το ρολό χαρτιού στη θήκη ρολού χαρτιού (C).
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ΣΣχχήήμμαα 1188 –– ΠΠρροοσσάάρρττηησσηη ττηηςς θθήήκκηηςς ρροολλοούύ χχααρρττιιοούύ
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ΕΕννττοοππιισσμμόόςς ττωωνν σσηημμεείίωωνν ππρρόόσσδδεεσσηηςς ττωωνν ιιμμααννττώώνν σσυυγγκκρράάττηησσηηςς αασσθθεεννοούύςς
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά την προσάρτηση ιμαντών συγκράτησης. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του

ασθενούς ή του χειριστή. Οι διατάξεις συγκράτησης σώματος, ακόμη και εάν είναι σταθεροποιημένες, μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε ασθενείς και χειριστές, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής, της παγίδευσης, του
σωματικού τραυματισμού ή του θανάτου.

• Να προσαρτάτε πάντοτε τους ιμάντες ή τις διατάξεις συγκράτησης μόνο στα καθορισμένα σημεία πρόσδεσης του
προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χειριστή. Μην προσαρτάτε
τους ιμάντες συγκράτησης στο πλαϊνό κιγκλίδωμα.

• Να ανατρέχετε πάντοτε στους ισχύοντες περιφερειακούς και εθνικούς περιορισμούς και κανονισμούς, καθώς και στα
κατάλληλα πρωτόκολλα του ιδρύματος, προτού χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιμάντα ή διάταξη συγκράτησης.

Υπάρχουν οκτώ σημεία πρόσδεσης ιμαντών συγκράτησης ασθενούς στη διάταξη του φορείου για να προσαρτήσετε τους
ιμάντες συγκράτησης ασθενούς (Σχήμα 19 ή Σχήμα 20).

ΣΣχχήήμμαα 1199 –– ΣΣηημμεείίαα ππρρόόσσδδεεσσηηςς ιιμμααννττώώνν σσυυγγκκρράάττηησσηηςς
χχωωρρίίςς ττοονν ππρροοααιιρρεεττιικκόό αακκττιιννοογγρρααφφιικκόό εεξξοοππλλιισσμμόό

ΣΣχχήήμμαα 2200 –– ΣΣηημμεείίαα ππρρόόσσδδεεσσηηςς ιιμμααννττώώνν σσυυγγκκρράάττηησσηηςς
μμεε ττοονν ππρροοααιιρρεεττιικκόό αακκττιιννοογγρρααφφιικκόό εεξξοοππλλιισσμμόό

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Οι ιμάντες συγκράτησης είναι εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου B.

ΕΕιισσααγγωωγγήή ήή ααφφααίίρρεεσσηη αακκττιιννοογγρρααφφιικκώώνν κκαασσεεττώώνν
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να ανατρέχετε πάντοτε στους ισχύοντες περιφερειακούς και εθνικούς περιορισμούς και κανονισμούς για την ασφάλεια,

πριν από τη χρήση του προαιρετικού ακτινογραφικού εξοπλισμού με συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία. Οι
συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία μπορεί να δημιουργήσουν υπολειπόμενη ακτινοβολία, παράσιτη ακτινοβολία ή
σκεδαζόμενη ακτινοβολία.

• Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά τη λήψη ακτινογραφιών με το στήριγμα πλάτης στην κατακόρυφη θέση ή κατά τη
χρήση πλευρικής κασέτας.

Ο προαιρετικός ακτινογραφικός εξοπλισμός παρέχει ένα αρθρωτό ακτινογραφικό στρώμα κατάκλισης και μια πλατφόρμα
κάτω από το στρώμα κατάκλισης του ασθενούς για την τοποθέτηση ακτινογραφικής κασέτας. Κατά τη χρήση με ιατρικά
ακτινογραφικά συστήματα, το ακτινογραφικό στρώμα κατάκλισης επιτρέπει τη λήψη κλινικών ακτινογραφιών
(προσθιοπίσθια ολόκληρου του σώματος, προαιρετική πλάγια ολόκληρου του σώματος και προαιρετική θώρακα σε όρθια
θέση) ενόσω ο ασθενής βρίσκεται επάνω στο προϊόν. Μπορείτε να εισάγετε κασέτες από την πλευρά κεφαλής, την πλευρά
ποδιών και από οποιαδήποτε πλευρά του προϊόντος.

Για να εισαγάγετε μια ακτινογραφική κασέτα:

1. Κεντράρετε τον ασθενή επάνω στο προϊόν με βάση τις επισημάνσεις ένδειξης θέσης που βρίσκονται σε όλες τις πλευρές
του προϊόντος (Σχήμα 21).
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2. Εισαγάγετε μια ακτινογραφική κασέτα κάτω από την επιφάνεια του ασθενούς.

ΣΣχχήήμμαα 2211 –– ΕΕιισσααγγωωγγήή ήή ααφφααίίρρεεσσηη αακκττιιννοογγρρααφφιικκώώνν κκαασσεεττώώνν

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το στρώμα 6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103 ή 6300-0-104 στο μοντέλο φορείου της

σειράς SSTT11 και SSTT11--XX της Stryker.
• Μη χρησιμοποιείτε έναν βραχίονα C με τον προαιρετικό ακτινογραφικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός ακτινογραφικός

εξοπλισμός δεν είναι συμβατός με βραχίονα C.
• Οι μέγιστες διαστάσεις της ακτινογραφικής κασέτας είναι 35 εκ. x 43 εκ. x 2,5 εκ.
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ΚΚααθθααρριισσμμόόςς

ΚΚααθθααρριισσμμόόςς ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς
Αυτές οι οδηγίες παρέχουν τις συνιστώμενες μεθόδους καθαρισμού του φορείου σειράς SSTT11 και SSTT11--XX μοντέλου 6300 της
Stryker.

Αυτό το προϊόν μπορεί να πλυθεί με νερό υπό πίεση. Το προϊόν μπορεί να εμφανίσει ίχνη οξείδωσης ή χρωματικής
αλλοίωσης από τις συνεχείς πλύσεις. Δεν πρόκειται, όμως, να υπάρξει καμία υποβάθμιση των χαρακτηριστικών απόδοσης
ή της λειτουργικότητας του προϊόντος από τις πλύσεις υπό πίεση, εφόσον ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες.

Συνιστώμενη μέθοδος καθαρισμού

1. Αφαιρέστε το στρώμα από το προϊόν.

2. Ακολουθήστε τις συστάσεις αραίωσης του παρασκευαστή του διαλύματος καθαρισμού.

3. Πλύνετε με το χέρι όλες τις επιφάνειες του προϊόντος με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

4. Αποφύγετε την υπερβολική διαβροχή και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παραμένει υγρό για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του παρασκευαστή του καθαριστικού διαλύματος για
σωστό καθαρισμό.

5. Μην τοποθετείτε το στρώμα στο προϊόν μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.

6. Ελέγχετε τη λειτουργικότητα προτού ξαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Ανυψώστε και χαμηλώστε το προϊόν

• Ασφαλίστε και απασφαλίστε τον ποδομοχλό φρένου/καθοδήγησης και στις δύο θέσεις

• Ασφαλίστε και απασφαλίστε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα

• Ανυψώστε και χαμηλώστε το στήριγμα πλάτης

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν λιπανθεί σωστά

• Βεβαιωθείτε ότι η κολόνα δεν κολλάει λόγω σκόνης ή υπολειμμάτων

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες είναι άθικτες

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Η άμεση επαφή του δέρματος με εμφανώς λερωμένο, διαπερατό υλικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης.
• Το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαρισμό.
• Καθαρίζετε την περιοχή φύλαξης του καλύμματος της βάσης.
• Καθαρίζετε τα τακάκια των φρένων στο κάτω μέρος τους για να αποτρέψετε τυχόν συσσώρευση κεριού ή

υπολειμμάτων από το δάπεδο.
• Ορισμένοι παράγοντες καθαρισμού είναι εκ φύσεως διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αν

δεν εκπλύνετε και δεν στεγνώσετε καλά το προϊόν, μπορεί να παραμείνουν διαβρωτικά υπολείμματα στην επιφάνεια
του προϊόντος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη διάβρωση κρίσιμων εξαρτημάτων. Αν δεν ακολουθήσετε
αυτές τις οδηγίες καθαρισμού, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

ΑΑφφααιιρρέέσσττεε ττοο ιιώώδδιιοο

1. Παρασκευάστε ένα διάλυμα με 1 έως 2 κουταλιές της σούπας θειοθειικό νάτριο σε περίπου 500 ml ζεστού νερού.
Χρησιμοποιήστε το διάλυμα για να σκουπίσετε τη λεκιασμένη περιοχή.

2. Καθαρίστε τον λεκέ το συντομότερο δυνατόν μετά την εμφάνισή του.

3. Εάν οι λεκέδες δεν αφαιρεθούν αμέσως, αφήστε το διάλυμα να εμποτίσει ή να παραμείνει πάνω στο στρώμα, προτού
σκουπίσετε το στρώμα.

4. Εκπλύνετε τα στρώματα που έχουν εκτεθεί στο διάλυμα με καθαρό νερό προτού αρχίσετε πάλι τη χρήση των
στρωμάτων.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες κατά τη χρήση αυτών των τύπων καθαριστικών, ενδέχεται να
καταστεί άκυρη η εγγύηση του προϊόντος αυτού.
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ΕΕιιδδιικκέέςς οοδδηηγγίίεεςς

VVeellccrroo® Διαποτίστε με απολυμαντικό, εκπλύνετε με νερό και αφήστε
το διάλυμα να εξατμιστεί.

Ακαθαρσίες ή λεκέδες Χρησιμοποιήστε σαπούνια ουδέτερου pH και ζεστό νερό.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, διαλύτες ή
αποξεστικά καθαριστικά.

Κηλίδες που καθαρίζονται δύσκολα Χρησιμοποιήστε τυπικά οικιακά καθαριστικά ή καθαριστικά
βινυλίου και βούρτσα με μαλακές τρίχες σε δύσκολες
κηλίδες ή λεκέδες. Προεμποτίστε τους ξεραμένους λεκέδες.

Πλύσιμο Δεν συνιστάται πλύσιμο. Το πλύσιμο μπορεί να μειώσει
σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στρώματος.

ΚΚααθθααρριισσμμόόςς ττοουυ σσττρρώώμμααττοοςς

Ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Καθαρίστε πριν από την απολύμανση για να
διασφαλίσετε ότι ο παράγοντας καθαρισμού είναι αποτελεσματικός.

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην πλένετε τα εσωτερικά εξαρτήματα αυτού του στρώματος. Απορρίψτε το στρώμα αν εντοπίσετε μόλυνση στο

εσωτερικό του.
• Μην εμβαπτίζετε το στρώμα σε καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα.
• Μην επιτρέπετε τη λίμναση υγρού στο στρώμα.
• Μη σιδερώνετε, μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα και μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για το κάλυμμα του στρώματος.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το κάλυμμα στρώματος 6300-1-000 στο κεντρικό αφρολέξ.
• Πάντα να φροντίζετε να σκουπίζετε το προϊόν με καθαρό νερό. Στεγνώνετε κάθε προϊόν μετά τον καθαρισμό. Ορισμένοι

παράγοντες καθαρισμού είναι εκ φύσεως διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αν δεν
ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες καθαρισμού, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

• Μη χρησιμοποιείτε παράγοντες καθαρισμού και απολυμαντικά με επιθετικές χημικές ουσίες, καθώς αυτά θα μειώσουν την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του καλύμματος του στρώματος.

• Μην επιτρέψετε να εισχωρήσει υγρό στην περιοχή του φερμουάρ ή στο αδιάβροχο πέτασμα του καλύμματος όταν
καθαρίζετε το κάτω μέρος του στρώματος. Αν έρθουν σε επαφή υγρά με το φερμουάρ, υπάρχει κίνδυνος να
εισχωρήσουν μέσα στο στρώμα.

• Να στεγνώνετε πάντοτε το κάλυμμα του στρώματος πριν από τη φύλαξη, την προσθήκη σεντονιών ή την τοποθέτηση
ασθενούς στην επιφάνεια. Το στέγνωμα του προϊόντος συμβάλλει να μην υποβαθμιστεί η απόδοσή του.

Ακολουθείτε πάντα τα νοσοκομειακά πρωτόκολλα για καθαρισμό και απολύμανση.

Για τον καθαρισμό του καλύμματος του στρώματος:

1. Σκουπίστε το κάλυμμα του στρώματος με καθαρό, μαλακό, βρεγμένο πανί, με ήπιο διάλυμα σαπουνιού σε νερό για να
αφαιρέσετε τις ξένες ουσίες.

2. Σκουπίστε το κάλυμμα του στρώματος με καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε την περίσσεια υγρού ή παράγοντα
καθαρισμού.

3. Αφήστε το κάλυμμα του στρώματος να στεγνώσει.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Δεν συνιστάται πλύσιμο, καθώς μπορεί να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στρώματος.
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ΑΑπποολλύύμμααννσσηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Μην καθαρίζετε και μην πραγματοποιείτε σέρβις ή συντήρηση ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται.
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με ατμό, με πλύσιμο με λάστιχο ή με υπερήχους. Η χρήση αυτών των μεθόδων καθαρισμού

δεν συνιστάται και ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος.

Συνιστώμενα απολυμαντικά

• Τεταρτοταγή (2100 ppm δραστικού συστατικού - χλωριούχο αμμώνιο) χωρίς αιθέρα γλυκόλης

• Διάλυμα χλωριωμένου λευκαντικού - 1000 ppm δραστικό

• Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% (700.000 ppm)

Συνιστώμενη μέθοδος απολύμανσης

1. Ακολουθήστε τις συστάσεις αραίωσης του παρασκευαστή του απολυμαντικού διαλύματος.

2. Πλύνετε με το χέρι όλες τις επιφάνειες του προϊόντος με απολυμαντικό διάλυμα.

3. Αποφύγετε την υπερβολική διαβροχή και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παραμένει νωπό για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του παρασκευαστή της χημικής ουσίας για να
επιτευχθεί σωστή απολύμανση.

4. Στεγνώστε σχολαστικά. Μην επανατοποθετείτε το στρώμα στο προϊόν μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.

5. Απολυμαίνετε τα εξαρτήματα στερέωσης με άγκιστρα και βρόχους πριν από κάθε χρήση. Βρέξτε με απολυμαντικό τα
εξαρτήματα στερέωσης με άγκιστρα και βρόχους, εκπλύνετε με νερό και αφήστε το απολυμαντικό να εξατμιστεί (το
κατάλληλο απολυμαντικό προσδιορίζεται από το ίδρυμα).

6. Ελέγχετε τη λειτουργικότητα προτού ξαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Ανυψώστε και χαμηλώστε το προϊόν

• Ασφαλίστε και απασφαλίστε τον ποδομοχλό φρένου/καθοδήγησης και στις δύο θέσεις

• Ασφαλίστε και απασφαλίστε τα πλαϊνά κιγκλιδώματα

• Ανυψώστε και χαμηλώστε το στήριγμα πλάτης

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν λιπανθεί σωστά

• Βεβαιωθείτε ότι η κολόνα δεν κολλάει λόγω σκόνης ή υπολειμμάτων

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες είναι άθικτες

ΣΣηημμεείίωωσσηη
• Η άμεση επαφή του δέρματος με εμφανώς λερωμένο, διαπερατό υλικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης.
• Ορισμένοι παράγοντες καθαρισμού είναι εκ φύσεως διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αν

δεν εκπλύνετε και δεν στεγνώσετε καλά το προϊόν, μπορεί να παραμείνουν διαβρωτικά υπολείμματα στην επιφάνεια
του προϊόντος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη διάβρωση κρίσιμων εξαρτημάτων. Αν δεν ακολουθήσετε
αυτές τις οδηγίες καθαρισμού, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

ΑΑπποολλύύμμααννσσηη ττοουυ σσττρρώώμμααττοοςς

ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
• Να απολυμαίνετε πάντοτε το στρώμα ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου σας για να αποτρέψετε τυχόν

κίνδυνο επιμόλυνσης και λοίμωξης.
• Μην εμβαπτίζετε το στρώμα σε καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα.
• Μην επιτρέπετε τη λίμναση υγρού στο στρώμα.
• Μη χρησιμοποιείτε το VViirreexx®® TTBB για την απολύμανση αυτού του προϊόντος.
• Μη χρησιμοποιείτε υπεροξείδια του υδρογόνου επιταχυνόμενης δράσης ή τεταρτοταγείς ενώσεις που περιέχουν

γλυκολαιθέρες γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κάλυμμα του στρώματος.
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ
• Πάντα να φροντίζετε να σκουπίζετε το προϊόν με καθαρό νερό. Στεγνώνετε κάθε προϊόν μετά τον καθαρισμό. Ορισμένοι

παράγοντες καθαρισμού είναι εκ φύσεως διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αν δεν
ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες καθαρισμού, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

• Να στεγνώνετε πάντοτε το κάλυμμα του στρώματος πριν από τη φύλαξη, την προσθήκη σεντονιών ή την τοποθέτηση
ασθενούς στην επιφάνεια. Το στέγνωμα του προϊόντος συμβάλλει να μην υποβαθμιστεί η απόδοσή του.

• Το κάλυμμα του στρώματος δεν πρέπει να υπερεκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις απολυμαντικών διαλυμάτων γιατί
αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο κάλυμμα του στρώματος.

• Μην επιτρέψετε να εισχωρήσει υγρό στην περιοχή του φερμουάρ ή στο αδιάβροχο πέτασμα του καλύμματος όταν
καθαρίζετε το κάτω μέρος του στρώματος. Αν έρθουν σε επαφή υγρά με το φερμουάρ, υπάρχει κίνδυνος να
εισχωρήσουν μέσα στο στρώμα.

• Μη χρησιμοποιείτε παράγοντες καθαρισμού και απολυμαντικά με επιθετικές χημικές ουσίες, καθώς αυτά θα μειώσουν την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του καλύμματος του στρώματος.

• Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή και τις οδηγίες λειτουργίας της Stryker μπορεί να
επηρεαστεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στρώματος.

Συνιστώμενα απολυμαντικά:

• Τεταρτοταγείς ενώσεις χωρίς γλυκολαιθέρες - 2100 ppm δραστικού συστατικού

• Χλωριωμένο λευκαντικό - 1000 ppm δραστικού συστατικού

• Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% (700.000 ppm)

Ακολουθείτε πάντα τα νοσοκομειακά πρωτόκολλα για καθαρισμό και απολύμανση.

Για να απολυμάνετε το κάλυμμα του στρώματος:

1. Καθαρίστε και στεγνώστε το κάλυμμα του στρώματος προτού εφαρμόσετε απολυμαντικά.

2. Εφαρμόστε το συνιστώμενο απολυμαντικό διάλυμα με προεμποτισμένα μαντηλάκια ή υγρό πανί. Μην εμποτίζετε το
στρώμα.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Φροντίστε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του παρασκευαστή του απολυμαντικού για τον κατάλληλο
χρόνο επαφής και τις απαιτήσεις έκπλυσης.

3. Σκουπίστε το κάλυμμα του στρώματος με καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε την περίσσεια υγρού ή απολυμαντικού.

4. Αφήστε το κάλυμμα του στρώματος να στεγνώσει.
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ΠΠρροολληηππττιικκήή σσυυννττήήρρηησσηη
ΠΠΡΡΟΟΕΕΙΙΔΔΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ -- Να επιθεωρείτε πάντοτε το στρώμα κάθε φορά που καθαρίζετε το κάλυμμα του στρώματος.
Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου σας και πραγματοποιήστε προληπτική συντήρηση κάθε φορά που
καθαρίζετε το κάλυμμα του στρώματος. Εάν έχει υποστεί φθορά, διακόψτε τη χρήση του στρώματος και αντικαταστήστε το
προϊόν για να αποτρέψετε τυχόν επιμόλυνση.

Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος πριν εκτελέσετε έλεγχο προληπτικής συντήρησης. Κατά την ετήσια προληπτική
συντήρηση όλων των προϊόντων της Stryker Medical ελέγξτε όλα τα σημεία τα οποία αναφέρονται. Μπορεί να χρειαστεί να
κάνετε ελέγχους προληπτικής συντήρησης συχνότερα, ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται
μόνο από αρμόδιο προσωπικό.

ΣΣηημμεείίωωσσηη -- Πριν από την επιθεώρηση, καθαρίστε και απολυμάνετε εξωτερικά το στρώμα, εάν απαιτείται.

Ελέγξτε τα εξής σημεία:

Το φερμουάρ και το κάλυμμα (άνω και κάτω) δεν φέρουν σχισμές, εγκοπές ή οπές

Ανοίξτε το κάλυμμα για να ελέγξετε εάν τα εσωτερικά εξαρτήματα φέρουν ενδείξεις λεκέδων από τη διείσδυση υγρών
ή άλλες ενδείξεις μόλυνσης

Αφρώδες υλικό και λοιπά εξαρτήματα του στρώματος δεν έχουν φθαρεί ή αποκολληθεί

Όλες τις συγκολλήσεις

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης είναι σφιγμένα

Ότι όλες οι ετικέτες του προϊόντος είναι στη θέση τους και είναι ευανάγνωστες

Ότι όλες οι συγκολλήσεις (πλαισίου βάσης, φρένων, σκελετού, κολονών, φορέα, συγκόλληση του περιστρεφόμενου
στατό ορού και συγκολλήσεις λαβών ώθησης) δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι τα πλαϊνά κιγκλιδώματα μετακινούνται και ασφαλίζονται

Ότι οι ασφάλειες των πλαϊνών κιγκλιδωμάτων είναι σταθερές

Ότι το πλαϊνό κιγκλίδωμα δεν έχει υποστεί ζημιά

Ότι η ασφάλεια του πλαϊνού κιγκλιδώματος δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν υπάρχουν γρέζια ή υπολείμματα στη
διάταξη ασφάλισης

Ότι ο αντιστατικός τροχίσκος δεν έχει φθαρεί και δεν έχει υποστεί ζημιά

Ότι οι τροχίσκοι ασφαλίζουν όταν εφαρμόζεται ο ποδομοχλός εφαρμογής φρένου

Ότι οι τροχίσκοι είναι σταθεροί και περιστρέφονται

Αν οι τροχίσκοι είναι καθαροί από ρυπαρά και άλλα κατάλοιπα

Ότι οι τροχίσκοι δεν έχουν φθαρεί και δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι η άρθρωση στερέωσης του τροχίσκου δεν έχει υποστεί ζημιά

Ότι οι τροχίσκοι, ο μηχανισμός φρένου και η ράβδος φρένου δεν έχουν υποστεί ζημιά ή ρωγμές

Ότι η πλάτη ανυψώνεται, χαμηλώνει και ασφαλίζει στη θέση της

Ότι η πλάτη δεν μετατοπίζεται και δεν πέφτει αναπάντεχα

Ότι δεν υπάρχουν διαρροές στους κυλίνδρους του στηρίγματος πλάτης

Ότι ο πείρος του κυλίνδρου αερίου πλάτης δεν έχει κολλήσει

Ότι οι ποδομοχλοί φρένου/καθοδήγησης δεν έχουν καμφθεί και δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι ο μηχανισμός φρένου λειτουργεί

Ότι η λειτουργία καθοδήγησης λειτουργεί

Ότι ο πέμπτος τροχός δεν έχει φθαρεί, δεν έχει υποστεί ζημιά και λειτουργεί

Ότι η σύνδεση του πέμπτου τροχού δεν έχει καμφθεί και δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο εύρος κίνησής του

Ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί υπολείμματα ή κερί στον πέμπτο τροχό

Ότι το μπουλόνι του φορέα είναι σταθερό
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Ότι το πλαίσιο της βάσης δεν έχει υποστεί ζημιά

Ότι ο ποδομοχλός της αντλίας δεν είναι χαλαρός, δεν έχει φθαρεί και δεν έχει υποστεί ζημιά

Ότι οι ποδομοχλοί υδραυλικής απελευθέρωσης δεν είναι χαλαροί και δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι η βαλβίδα απελευθέρωσης των κολονών δεν έχει σκόνη, υπολείμματα, δεν κολλάει

Ότι οι συνδέσεις των κολονών δεν έχουν απορρυθμιστεί και δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι οι βαλβίδες προσαρμογής των κολονών και το ελατήριο λειτουργούν

Ότι οι κολόνες δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι η κολόνα της πλευράς κεφαλής και η κολόνα της πλευράς ποδιών ανυψώνονται και χαμηλώνουν ταυτόχρονα

Ότι το φορείο ανυψώνεται και χαμηλώνει από όλες τις θέσεις

Ότι τα εξαρτήματα του φορείου είναι στη θέση τους και δεν έχουν υποστεί ζημιά (ότι το εξάρτημα στερέωσης, ο πείρος
συγκράτησης, ο πείρος, ο δακτύλιος τριβής δεν έχουν υποχωρήσει, χαλαρώσει, φθαρεί ή υποστεί ζημιά)

Ότι η θέση Trendelenburg/η ανάστροφη θέση Trendelenburg λειτουργεί από όλες τις θέσεις

Ελέγξτε την επιφάνεια του στρώματος για ρωγμές

Ότι το εξάρτημα στερέωσης με άγκιστρα και βρόχους είναι στη θέση του, είναι άθικτο και σταθερό

Ότι η πλάτη ανυψώνεται, χαμηλώνει και ασφαλίζει στη θέση της

Ότι το υποσύστημα πλάτης (λαβή, σύρμα, συγκόλληση βάσης, κύλινδρος, εξαρτήματα στερέωσης, κ.λπ.) δεν έχει
υποστεί ζημιά

Ότι οι υδραυλικές κολόνες αντέχουν

Ότι δεν υπάρχει παρεμβολή μεταξύ των συρμάτινων και μηχανικών εξαρτημάτων του στηρίγματος πλάτης

Ότι δεν υπάρχουν διαρροές στις υδραυλικές συνδέσεις

Λιπάνετε όπου απαιτείται

Ότι οι λαβές ώθησης δεν είναι χαλαρές και δεν έχουν υποστεί ζημιά

Ότι οι διατάξεις συγκράτησης του σώματος κουμπώνουν και είναι σταθερές (προαιρετικό)

Ότι το στατό ορού είναι άθικτο, δεν έχει υποστεί ζημιά, προσαρμόζεται και ασφαλίζει σε όλες τις θέσεις (προαιρετικό)

Ότι η βάση της φιάλης οξυγόνου είναι άθικτη και ανοίγει και κλείνει (προαιρετικό)

Ότι δεν υπάρχουν σχισμές ή ρωγμές στο κάλυμμα του στρώματος

Ότι τα παρελκόμενα και ο υλικός εξοπλισμός στερέωσης είναι σε καλή κατάσταση

Αριθμός σειράς προϊόντος:

Συμπληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

ΛΛίίππααννσσηη ττοουυ αανναασσυυρρόόμμεεννοουυ ππέέμμππττοουυ ττρροοχχοούύ
ΑΑππααιιττοούύμμεενναα εερργγααλλεείίαα::

• Γράσο MPG-3

• Ελαστικά σχοινιά

ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα::

1. Ανασηκώστε το προϊόν στην υψηλότερη θέση.
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A

B

ΣΣχχήήμμαα 2222 –– ΛΛίίππααννσσηη ττοουυ αανναασσυυρρόόμμεεννοουυ ππέέμμππττοουυ ττρροοχχοούύ

2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της βάσης και στερεώστε το κάλυμμα με ελαστικά σχοινιά.

3. Απλώστε γράσο MPG-3 στο ελατήριο (A) και στον κύλινδρο (B) (Σχήμα 22).

4. Αφαιρέστε τα ελαστικά σχοινιά και χαμηλώστε το κάλυμμα.

5. Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε ξανά.
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