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DDeeffiinnīīcciijjaass nnoorrāāddēēmm bbrrīīddiinnāājjuummss//uuzzmmaannīībbuu//ppiieezzīīmmee

Norādes BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS, UUZZMMAANNĪĪBBUU un PPIIEEZZĪĪMMEE ir lietotas īpašā nozīmē, tāpēc rūpīgi izlasiet turpmāko.

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS

Brīdina lasītāju par situāciju, kas (ja to nenovērš) var izraisīt nāvi vai smagu ievainojumu. Šī norāde var aprakstīt arī
iespējamas smagas nevēlamās reakcijas un drošības apdraudējumus.

UUZZMMAANNĪĪBBUU

Brīdina lasītāju par iespējami bīstamu situāciju, kas (ja to nenovērš) lietotājam vai pacientam var izraisīt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus vai izstrādājuma vai cita veida īpašuma bojājumus. Tas ietver īpašu piesardzību, kas jāievēro, lai
nodrošinātu ierīces drošu un efektīvu lietošanu, kā arī piesardzību, kas jāievēro, lai izvairītos no lietošanas vai nepareizas
lietošanas izraisīta bojājuma ierīcei.

PPiieezzīīmmee -- Sniedz īpašu informāciju, lai atvieglotu apkopi vai padarītu svarīgas instrukcijas skaidrākas.
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KKooppssaavviillkkuummss ppaarr ddrrooššīībbaass ppaassāākkuummiieemm
Vienmēr izlasiet un stingri ievērojiet šajā lappusē sniegtos brīdinājumus un piesardzības pasākumus. Servisu uzticiet tikai
kvalificētam personālam.

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Pirms uzstādīšanas vai darba funkciju pārbaudes vienmēr ļaujiet izstrādājumam sasniegt istabas temperatūru. Pretējā

gadījumā var rasties paliekoši izstrādājuma bojājumi.
• Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
• Uz Stryker 6300 SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-

0-103 vai 6300-0-104). Visu citu matraču izmantošana var izraisīt pacienta ievainojumu.
• Vienmēr ievērojiet piesardzību, ja lietojat matraci, kas ir biezāks par 6,35 cm (2,5 collām) ar SSTT11--XX iespēju. Ieteicama

operatora uzraudzība, lai samazinātu pacienta kritiena risku mazāka sānu balstu seguma dēļ.
• Ar matraci vienmēr lietojiet gultas veļu.
• Neduriet matrača pārvalkā adatas. Pa caurumiem matrača iekšpusē (iekšējā slānī) var iekļūt ķermeņa šķidrumi un radīt

savstarpēju piesārņojumu vai bojāt izstrādājumu.
• Matraci vienmēr izmantojiet ar saderīgu rāmi, kā norādīts šīs rokasgrāmatas specifikācijas sadaļā.
• Vienmēr iedarbiniet bremzes, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma, vai atstāj to, vai kad izstrādājums nav kustībā. Ja

izstrādājums pārvietojas, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to, pacients var gūt ievainojumu.
• Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
• Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem

sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
• Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
• Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.
• Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski

zemākajā stāvoklī.
• Lai izvairītos no apgāšanas, nepārvietojiet izstrādājumu sāniski pa slīpumu, kas pārsniedz 6 grādus (10%). Vienmēr

pārliecinieties, ka gulta ir horizontāla (neatrodas Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcijā) zemākajā
augstumā, kad pārvietojat pacientu.

• Vienmēr iedarbiniet bremzes kā virsmai, uz kuras atrodas pacients, tā arī virsmai, uz kuru pacients tiks pārvietots, pirms
pārvietojat pacientu no vienas pacienta atbalsta platformas (gultas, nestuvēm, ratiņiem, operāciju galda) uz citu
pacienta atbalsta platformu.

• Vienmēr pārliecinieties, ka pacienta atbalsta platformas ir vienā augstumā, pirms pārvietojat pacientu.
• Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no kājgaļa stumšanas rokturiem, ja izmantojat defibrilatora paplāti/pierakstu

turētāju vai vertikālā skābekļa balona turētāju.
• Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
• Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.
• Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturiem un Faulera muguras

atbalsta rāmja, kad nolaižat Faulera muguras atbalstu.
• Vienmēr esiet uzmanīgi, kad paceļat pneimatisko Faulera muguras atbalstu, kad pacients atrodas uz izstrādājuma.

Izmantojiet pareizus celšanas paņēmienus un, ja nepieciešams, saņemiet palīdzību.
• Nenovietojiet lietas starp Faulera muguras atbalstu un gultas rāmi, kad Faulera muguras atbalsts ir pacelts.
• Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
• Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
• Vienmēr pārliecinieties, ka IV statnis ir zemā augstumā, lai izkļūtu pa durvīm, kad pārvietojat pacientu.
• Neizmantojiet IV statni kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
• Piederumu montāža un uzstādīšana vienmēr jāveic kvalificētam personālam.
• Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai

izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
• Nenovietojiet uz defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja lietas, kas pārsniedz drošo 14 kg darba slodzi.
• Neizmantojiet defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
• Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 6 kg.
• Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 3 kg.
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• Nenovietojiet lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg, visu veidu vertikālā skābekļa balona turētājos.
• Neizmantojiet vertikālā skābekļa balona turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
• Neizmantojiet papīra ruļļa turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
• Neuzkariet uz papīra ruļļa turētāja lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 1,5 kg.
• Vienmēr esiet uzmanīgi, kad piestiprināt ierobežošanas siksnas. Var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Fiziskie

ierobežojumi, pat ja tie ir nodrošināti, var izraisīt nopietnu kaitējumu pacientiem un operatoriem, ieskaitot sapīšanos,
iesprūšanu, fizisku traumu vai nāvi.

• Vienmēr piestipriniet ierobežošanas siksnas vai ierīces tikai norādītās piestiprināšanas vietās uz izstrādājuma. Pretējā
gadījumā var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Nepiestipriniet ierobežošanas siksnas pie sānu balstiem.

• Vienmēr iepazīstieties ar attiecīgiem vietējiem un valsts ierobežojumiem un regulām, un atbilstošiem iestādes
protokoliem, pirms izmantojat jebkādu ierobežojuma siksnu vai ierīci.

• Vienmēr pārlūkojiet piemērojamos vietējos un valsts drošības ierobežojumus un regulas, pirms lietojat rentgena papildu
izvēli ar starojumu izdalošām ierīcēm. Starojumu izdalošās ierīces var radīt paliekošu, novirzījušos vai izkliedētu
starojumu.

• Esiet vienmēr piesardzīgi, kad veicat rentgenuzņēmumu ar Faulera muguras balstu vertikālā stāvoklī vai izmantojat
laterālu kaseti.

• Nemazgājiet šī matrača iekšējās daļas. Ja piesārņojums iekļuvis iekšpusē, izmetiet matraci.
• Neiemērciet matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
• Neļaujiet šķidrumam sakrāties uz matrača.
• Negludiniet, netīriet ķīmiski un nežāvējiet automātiskajos žāvētājos matrača pārvalku.
• Neveiciet izstrādājuma tīrīšanu, apkopi vai remontu laikā, kad izstrādājums tiek lietots.
• Netīriet izstrādājumu ar tvaiku, ūdens strūklu vai ultraskaņu. Šīs tīrīšanas metodes nav ieteicamas un var anulēt šī

izstrādājuma garantiju.
• Lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma un infekcijas riska, vienmēr dezinficējiet matraci saskaņā ar jūsu slimnīcas

protokoliem.
• Šī izstrādājuma dezinfekcijai neizmantojiet VViirreexx®® TTBB.
• Neizmantojiet paātrinātas darbības ūdeņraža peroksīda dezinfekcijas līdzekļus vai četrvērtīgā amonija dezinfekcijas

līdzekļus, kas satur glikolēterus, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
• Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, vienmēr apskatiet matraci. Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, ievērojiet

slimnīcas protokolus un veiciet profilaktisku apkopi. Ja matracis ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un nomainiet
izstrādājumu, lai neļautu rasties krusteniskajam piesārņojumam.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!!
• Ja izstrādājums tiek lietots nepareizi, pacients vai lietotājs var gūt ievainojumu. Šo izstrādājumu lietojiet tikai tā, kā

aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
• Nepārveidojiet izstrādājumu vai jebkuru no tā daļām. Izstrādājuma pārveidošana var izraisīt iespējamu neparedzētu

darbību, kā rezultātā pacients vai lietotājs var gūt ievainojumus. Izstrādājuma pārveidošana arī anulē tā garantiju.
• Vienmēr pārvietojiet SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuves pa koka, betona vai keramisko flīžu grīdām. Ja grīdas ir pārklātas ar

sintētisku materiālu, lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30%.
• Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas pacienta

pacēlājs.
• Neievietojiet lietas, kuru svars pārsniedz 60 lb (27 kg) pamatnes pārsegā.
• Nesēdiet, nekāpiet vai nestāviet uz pamatnes pārsega.
• SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuvēm vienmēr lietojiet apstiprinātus piederumus.
• Vienmēr lietojiet matrača pārvalku 6300-1-000 uz putuplasta pamatnes.
• Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas

līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt
jūsu izstrādājuma garantiju.

• Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo
kalpošanas ilgumu.

• Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķidrumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē.
Šķidrumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.

• Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam
nožūt. Sauss izstrādājums palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.
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• Nepakļaujiet matrača pārvalku augstas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekļu šķīdumu ilgākai iedarbībai, jo tie var bojāt
matrača pārvalku.

• Ja netiek ievēroti ražotāja tīrīšanas norādījumi un kompānijas Stryker lietošanas norādījumi, var tikt ietekmēts matrača
kalpošanas laiks.

IIeessppiieeššaannaass vviieettaass

AAttttēēllss 11 –– IIeessppiieeššaannaass vviieettaass ((ttiikkaaii iizzssttrrāāddāājjuummaamm aarr rreennttggeennaa ppaappiilldduu iieessppēējjuu))
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IIeevvaaddss
Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par Stryker izstrādājuma darbību un apkopi. Pirms izstrādājuma izmantošanas vai
apkopes izlasiet šo rokasgrāmatu. Lai izglītotu un apmācītu personālu, kā droši strādāt ar izstrādājumu un veikt tā apkopi,
ieviesiet metodes un procedūras personāla apmācībai.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!!
• Nepareiza izstrādājuma lietošana var traumēt pacientu vai operatoru. Ar izstrādājumu strādājiet tikai tā, kā aprakstīts

šajā rokasgrāmatā.
• Nepārveidojiet izstrādājumu vai tā sastāvdaļas. Izstrādājuma pārveidošana var radīt neparedzamu tā darbību, kas var

traumēt pacientu vai operatoru. Izstrādājuma pārveidošana atceļ arī tā garantiju.

PPiieezzīīmmee
• Šī rokasgrāmata ir neatņemama izstrādājuma sastāvdaļa, un tā jāpievieno izstrādājumam pat tad, ja tas tiek pārdots.
• Kompānija Stryker nepārtraukti uzlabo izstrādājuma dizainu un kvalitāti. Šajā rokasgrāmatā iekļauta jaunākā informācija

par izstrādājumu, kas ir bijusi pieejama iespiešanas laikā. Iespējamas nelielas atšķirības starp izstrādājumu un
informāciju šajā rokasgrāmatā. Ja Jums rodas jautājumi, sazinieties ar kompānijas Stryker Klientu apkalpošanas nodaļu
vai Tehniskās palīdzības nodaļu, zvanot pa tālruni 1-800-327-0770.

IIzzssttrrāāddāājjuummaa aapprraakkssttss

Stryker 6300 SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuves ir ar riteņiem aprīkota iekārta, kas sastāv no platformas, uzmontētas
uz ar riteņiem aprīkota rāmja, lai atbalstītu pacientus horizontālā stāvoklī. Nestuves nodrošina operatoram metodi pacientu
pārvadāšanai veselības aprūpes iestādes iekštelpās veselības aprūpes speciālistiem vai apmācītiem iestādes pārstāvjiem.
Stryker 6300 SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuves ar ievelkamu piekto riteni optimizē vilkšanu un stūru apbraukšanu, lai
uzlabotu vispārējo kustīgumu.

IInnddiikkāācciijjaass lliieettooššaannaaii

Nestuves paredzētas lietošanai medicīniski ķirurģiskos apstākļos pacientiem, kuri ir viegli līdz kritiski slimi. Nestuves
paredzētas lietošanai slimnīcās, medicīnas iestādēs un klīnikās kā īslaicīga ambulatoro slimnieku novērtēšanas,
ārstēšanas, nelielu procedūru izpildes un īslaicīgas atveseļošanās platforma. Nestuves var lietot arī mirušu pacientu
pārvietošanai slēgtā veselības aprūpes iestādē. Nestuvju lietotāji var būt veselības aprūpes speciālisti (piemēram,
medicīnas māsas, medicīnas māsu palīgi un ārsti) un apkārtējie, kas var izmantot gultas kustību funkcijas (servisa vai
apkopes personāls).

Nestuves var izmantot ne tikai, bet arī:

• neatliekamās palīdzības (NP) nodaļā;

• traumatoloģijas nodaļā;

• pēcanestēzijas aprūpes nodaļā (PAN).

SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuvju rāmis, pie gultas uzstādītie piederumi, matrači un sānu balsti var saskarties ar cilvēka ādu.

Paredzētās lietošanas vides apstākļus skatiet specifikāciju tabulā.

SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuves nav paredzētas ilglaicīgai (ilgākai par 24 stundām) lietošanai stacionāru pacientu ārstēšanai
un atveseļošanai.

Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot veselības aprūpei mājas apstākļos, kā sterilu izstrādājumu, mājas veselības kopšanas
vidē, uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē, kā atbalstu pacientam, kurš guļ pozīcijā uz vēdera, pacientiem ar
nestabiliem mugurkaula smadzeņu ievainojumiem, vai ar skābekļa telti.

SSTT11--XX sērijas nestuves ar rentgena papildu izvēli nodrošina gan radiogrāfisku atbalsta virsmu ar šarnīra pievienojumu, gan
platformu zem pacienta atbalsta virsmas rentgena kasetes ievietošanai. SSTT11--XX sērijas nestuves ar rentgena izmeklējumu
papildu izvēli ļauj tvert klīniskas rentgenogrammas (anatomiju un fizioloģiju visam ķermenim, papildu izvēlē visam
ķermenim laterāli, papildu izvēlē krūškurvim vertikālā stāvoklī), lietojot ar medicīnisku rentgena sistēmu.
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KKllīīnniisskkiiee iieegguuvvuummii

Pacientu transportēšana, ārstēšanas un diagnosticēšanas uzlabošana

SSaaggaaiiddāāmmaaiiss kkaallppooššaannaass iillgguummss

SSTT11 un SSTT11--XX sērijas nestuvēm ar izvēles rentgena paliktni paredzamais kalpošanas laiks ir 10 gadi parastos lietošanas
apstākļos un ar atbilstošu periodisku apkopi.

Ritenīšu minimālais paredzamais kalpošanas laiks ir 5 gadi un ir atkarīgs no normālas lietošanas, apstākļiem, un ar
atbilstošu periodisku apkopi.

PPaarreeddzzēēttaaiiss kkaallppooššaannaass iillgguummss

SSTT11™™ un SSTT11--XX™™ putuplasta matrača paredzētais kalpošanas ilgums, to lietojot parastā veidā, parastos lietošanas
apstākļos un veicot periodisku apkopi, ir 1 gads.

LLiikkvviiddēēššaannaa//nnooddooššaannaa ppāārrssttrrāāddeeii

Vienmēr ievērojiet pašreizējās vietējās rekomendācijas un/vai noteikumus par vides aizsardzību un riskiem, kas saistīti ar
aprīkojuma nodošana pārstrādei vai likvidēšanu pēc tā kalpošanas laika beigām.

KKoonnttrriinnddiikkāācciijjaass

Nav zināmas.

SSppeecciiffiikkāācciijjaass

Droša darba slodze nozīmē pacienta,
matrača un piederumu kopējo svaru

250 kg

Maksimālais pacienta svars
215 kg

Kopējais garums 2170 mm ± 10 mm

Kopējais platums (sānu balsti pacelti) 790 mm ± 10 mm

Kopējais platums (sānu balsti nolaisti) 735 mm

Augstums Nav piemērots
rentgenam

Piemērots rentgenam

Minimālais augstums 560 mm + 15 mm,
-25 mm

610 + 15 mm, -25 mm

Maksimālais augstums 860 ± 10 mm 910 ± 10 mm

Faulera atbalsta leņķis No 0° līdz 90° (± 5°)

Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcija +16°/-16° (± 3°)

Minimālais
klīrenss

Nominālais 15,4 cm ± 5 mm

Zem hidrauliskajiem domkratiem 4,6 cm ± 5 mm
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SSaaddeerrīīggiiee mmaattrraaččii 66330000--00--110000 66330000--00--110022 66330000--00--110033 66330000--00--110044

Garums 193 cm 193 cm 193 cm 193 cm

Platums 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

Biezums 8 cm 10 cm 8 cm 10 cm

Svars 3,7 ± 1,0 kg 4,4 ± 1,0 kg 4,3 ± 1,0 kg 4,8 ± 1,0 kg

Putuplasts Poliuretāns Poliuretāns Poliuretāns Poliuretāns

Pārvalks Ar poliuretānu un
poliamīdu pārklāts
poliesteris

Ar poliuretānu un
poliamīdu pārklāts
poliesteris

Ar poliuretānu un
poliamīdu pārklāts
poliesteris

Ar poliuretānu un
poliamīdu pārklāts
poliesteris

Modelis ar liesmu
barjeru

Nē Nē Jā Jā

PPiieezzīīmmee
• Informāciju par atbilstošajiem uzliesmojamības standartiem skatīt matrača etiķetē.
• Šis izstrādājums nav piemērots lietošanai uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījuma ar gaisu, skābekli vai slāpekļa

oksidula klātbūtnē.
• Minētās specifikācijas ir aptuvenas un var nedaudz mainīties atkarībā no izstrādājuma.

Stryker patur tiesības mainīt specifikācijas bez brīdinājuma.

VViiddeess aappssttāākkļļii LLiieettooššaannaa UUzzggllaabbāāššaannaa uunn ttrraannssppoorrttēēššaannaa

Temperatūra

100 °F
(38 °C)

50 °F
(10 °C)

122 °F
(50 °C)

14 °F
(-10 °C)

Relatīvais mitrums

75%

30%

90 %

20 %

Saskaņā ar Eiropas REACH regulu un citām vides regulatīvajām prasībām uzskaitītas sastāvdaļas, kas satur deklarējamas
vielas.

AApprraakkssttss NNuummuurrss VViieellaass,, kkaass rraaddaa ļļoottii lliieellaass bbaažžaass
((SSVVHHCC)),, ķķīīmmiisskkaaiiss nnoossaauukkuummss

2 posmu IV statnis HM-19-108 bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

3 posmu IV statņa montāža HM-19-115 bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)
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IIzzssttrrāāddāājjuummaa iilluussttrrāācciijjaa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

B
A

N

A Bremzēšanas/stūrēšanas vadības pedālis H Sūkņa pedālis

B Ritenītis I Sānu balsts

C Defibrilatora paplātes/pierakstu turētājs J Sānu balsta atbrīvošanas rokturis

D Faulera atbalsta atbrīvošanas rokturis K Universālais nolaišanas pedālis

E IV statnis L Vertikālā skābekļa balona turētājs

F Pacelšanas stumjamais rokturis M Rentgena komplekts

G Papīra ruļļa turētājs N Antistatiskais ritenītis
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PPiieelliieettoojjaammāāss ddaaļļaass

AAttttēēllss 22 –– BB ttiippaa ppiieelliieettoojjaammāāss ddaaļļaass

KKoonnttaakkttiinnffoorrmmāācciijjaa

Sazinieties ar Stryker klientu atbalsta dienestu vai tehniskās palīdzības dienestu: tālrunis +1 800-327-0770.

Stryker Medical International
Kayseri Serbest Bölge Şubesi
2. Cad. Nr.:17 38070
Kayseri, Turcija
E-pasts: infosmi@stryker.com
Tālrunis: + 90 (352) 321 43 00 (privātajiem klientiem)
Fakss: + 90 (352) 321 43 03
Tīmekļa vietne: www.stryker.com

PPiieezzīīmmee -- Galalietotājam un/vai pacientam ir jāziņo par jebkuriem ar izstrādājumu saistītiem nopietniem negadījumiem
ražotājam un galalietotāja un/vai pacienta mītnes Eiropas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Lietošanas vai apkopes rokasgrāmatu tiešsaistē skatiet vietnē https://techweb.stryker.com/.

Zvanot Stryker Klientu apkalpošanas dienestam, turiet pieejamu sava Stryker izstrādājuma sērijas numuru (A). Iekļaujiet
sērijas numuru visa veida rakstiskā saziņā.
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SSēērriijjaass nnuummuurraa aattrraaššaannāāss vviieettaa

A

AAttttēēllss 33 –– SSēērriijjaass nnuummuurraa aattrraaššaannāāss vviieettaa

SSēērriijjaass nnuummuurraa aattrraaššaannāāss vviieettaa

Atveriet matrača pārvalka rāvējslēdzēju, lai piekļūtu izstrādājuma etiķetei un sērijas numuram.

A
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UUzzssttāāddīīššaannaa
Lai izpakotu izstrādājumu, izlasiet izpakošanas norādījumus, kas pievienoti izstrādājumam transportēšanas kastes
iekšpusē.

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Pirms uzstādīšanas vai darba funkciju pārbaudes vienmēr ļaujiet izstrādājumam sasniegt istabas temperatūru. Pretējā

gadījumā var rasties paliekoši izstrādājuma bojājumi.
• Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
• Uz Stryker 6300 SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci (6300-0-100, 6300-0-102, 6300-

0-103 vai 6300-0-104). Visu citu matraču izmantošana var izraisīt pacienta ievainojumu.
• Vienmēr ievērojiet piesardzību, ja lietojat matraci, kas ir biezāks par 6,35 cm (2,5 collām) ar SSTT11--XX iespēju. Ieteicama

operatora uzraudzība, lai samazinātu pacienta kritiena risku mazāka sānu balstu seguma dēļ.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Vienmēr pārvietojiet SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuves pa koka, betona vai keramisko flīžu grīdām. Ja grīdas ir
pārklātas ar sintētisku materiālu, lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30%.

Pirms sākt lietot izstrādājumu, pārliecinieties, ka tas darbojas.

1. Iedarbiniet bremzi. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka visi četri ritenīši ir bloķēti.

2. Atbloķējiet bremzes. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka visi četri ritenīši ir atbloķēti.

3. Paceliet un nolaidiet gultu ar hidrauliskā pacēlāja sistēmu.

4. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī un novietojiet izstrādājumu Trendelenburga pozīcijā. Pārliecinieties, ka
galvgalis pilnībā nolaižas uz leju.

5. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī un novietojiet izstrādājumu apgrieztā Trendelenburga pozīcijā. Pārliecinieties,
ka kājgalis pilnībā nolaižas uz leju.

6. Iedarbiniet piekto riteni un pārliecinieties, ka piektais ritenis vada un pagriež izstrādājumu.

7. Pārliecinieties, ka sānu balsti ir paceļami, nolaižami un fiksējami vietā.

8. Paceliet un nolaidiet manuālo Faulera muguras balstu (galvas daļu).

MMaattrraaččaa ssaaggaattaavvooššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Ar matraci vienmēr lietojiet gultas veļu.
• Neduriet matrača pārvalkā adatas. Pa caurumiem matrača iekšpusē (iekšējā slānī) var iekļūt ķermeņa šķidrumi un radīt

savstarpēju piesārņojumu vai bojāt izstrādājumu.
• Matraci vienmēr izmantojiet ar savietojamu rāmi, kā norādīts šīs rokasgrāmatas specifikācijas sadaļā.

Matrača sagatavošana:

1. Novietojiet matraci uz saderīgām nestuvēm.

2. Pārliecinieties, ka matracis novietots ar Stryker logotipu nestuvju kājgalī.

3. Salāgojiet āķa un cilpas stiprinājumu matrača apakšpuses pārklājā ar nestuvju gultas virsmu.

4. Pārliecinieties, ka ūdensizturīgā pārvalka atloki pārklāj rāvējslēdzēju.

5. Pirms izmantošanas pacientam, uzklājiet uz matrača gultas veļu. Ievērojiet jūsu slimnīcas protokolus.
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LLiieettooššaannaa

BBrreemmžžuu iieeddaarrbbiinnāāššaannaa uunn aattbbrrīīvvooššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Vienmēr iedarbiniet bremzes, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to vai kad izstrādājums nav
kustībā. Ja izstrādājums pārvietojas, kad pacients nokļūst uz izstrādājuma vai atstāj to, pacients var gūt ievainojumu.

Lai iedarbinātu bremzes, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa bremzēšanas (sarkano) malu. Pastumiet
izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka bremzes darbojas.

Lai atbrīvotu bremzes, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa stūrēšanas (zaļo) malu.
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AAttttēēllss 44 –– BBrreemmzzēēššaannaass//ssttūūrrēēššaannaass ppeeddāālliiss

PPaammaattnneess vvaaddīībbaass iieerrīīcceess

AAttttēēllss 55 –– BBrreemmzzēēššaannaass//ssttūūrrēēššaannaass ppeeddāālliiss

A

A

B

B

AAttttēēllss 66 –– GGuullttaass ppaacceellššaannaa aarr nnoo nneessttuuvvjjuu mmaallaass vvaaddāāmmuu hhiiddrraauulliikkuu
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GGuullttaass ppaacceellššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
• Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem

sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
• Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
• Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas
pacienta pacēlājs.

Lai paceltu gultu, spiediet uz leju sūkņa pedāli (A), līdz sasniedzat vēlamo augstumu (Pamatnes vadības ierīces (lpp. 14)).

GGuullttaass nnoollaaiiššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
• Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem

sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
• Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
• Nesēdiet uz izstrādājuma gala. Izstrādājums var apgāzties.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas
pacienta pacēlājs.

Lai nolaistu zemāk visu gultu, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru (Pamatnes vadības ierīces (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājuma galvgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk izstrādājuma galvgalim.

Lai nolaistu izstrādājuma kājgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk izstrādājuma kājgalim.

IIzzssttrrāāddāājjuummaa nnoovviieettooššaannaa TTrreennddeelleennbbuurrggaa ppoozzīīcciijjāā
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas
pacienta pacēlājs.

Lai novietotu izstrādājumu Trendelenburga pozīcijā (ar galvu uz leju), paceliet gultu augstākajā stāvoklī (Gultas pacelšana
(lpp. 15)).

PPiieezzīīmmee -- Paceliet gultu augstākajā stāvoklī lielākajam Trendelenburga pozīcijas leņķim.

Lai nolaistu izstrādājuma galvgali, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk galvgalim (Pamatnes
vadības ierīces (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājumu no Trendelenburga pozīcijas, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru, līdz gulta
izlīdzinās.
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IIzzssttrrāāddāājjuummaa nnoovviieettooššaannaa aappggrriieezzttāā TTrreennddeelleennbbuurrggaa ppoozzīīcciijjāā
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas
pacienta pacēlājs.

Lai novietotu izstrādājumu apgrieztā Trendelenburga pozīcijā (ar kājām uz leju), paceliet gultu augstākajā stāvoklī (Gultas
pacelšana (lpp. 15)).

PPiieezzīīmmee -- Paceliet gultu augstākajā stāvoklī lielākajam Trendelenburga pozīcijas leņķim.

Lai nolaistu izstrādājuma kājgalu, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) malu, kas ir tuvāk kājgali (Pamatnes vadības
ierīces (lpp. 14)).

Lai nolaistu izstrādājumu no apgrieztās Trendelenburga pozīcijas, nospiediet universālā nolaišanas pedāļa (B) centru, līdz
gulta izlīdzinās.

PPaacciieennttaa ppāārrvvaaddāāššaannaa iizzssttrrāāddāājjuummāā aarr iieevveellkkaammoo ppiieekkttoo rriitteennii
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr novietojiet pacientu izstrādājuma centrā.
• Pirms gultas pacelšanas vai nolaišanas vienmēr novāciet visas ierīces, kas var būt ceļā.
• Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski

zemākajā stāvoklī.
• Lai izvairītos no apgāšanas, nepārvietojiet izstrādājumu sāniski pa slīpumu, kas pārsniedz 6 grādus (10%). Vienmēr

pārliecinieties, ka gulta ir horizontāla (neatrodas Trandelenburga/apgrieztā Trandelenburga pozīcijā) zemākajā
augstumā, kad pārvietojat pacientu.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- Neizmantojiet hidraulisko pacēlāju nestuvju pamatnē, lai paceltu izstrādājumu, ja zem izstrādājuma atrodas
pacienta pacēlājs.

Lai pārvadātu pacientu ar ievelkamu piekto riteni:

1. Lai iedarbinātu piekto riteni, nospiediet bremzēšanas/stūrēšanas pedāļa stūrēšanas pusi.

2. Lai pārvietotu izstrādājumu sāniski, novietojiet pedāli neitrālā stāvoklī. Pārvietojiet izstrādājumu uz vēlamo vietu.

PPiieezzīīmmee -- Nemēģiniet pārvietot izstrādājumu sāniski ar iedarbinātu ievelkamo piekto riteni.

3. Lietojiet bremzes, lai nofiksētu izstrādājumu vietā.

PPiieezzīīmmee -- Lai izvairītos no operatora vai pacienta ievainojuma, vienmēr pārliecinieties, ka bremze ir atbloķēta, pirms
veicat pārvietošanu.

PPaacciieennttaa ppāārrvviieettooššaannaa nnoo vviieennaass vviirrssmmaass uuzz oottrruu
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr iedarbiniet bremzes kā virsmai, uz kuras atrodas pacients, tā arī virsmai, uz kuru pacients tiks pārvietots, pirms

pārvietojat pacientu no vienas pacienta atbalsta platformas (gultas, nestuvēm, ratiņiem, operāciju galda) uz citu
pacienta atbalsta platformu.

• Vienmēr pārliecinieties, ka pacienta atbalsta platformas ir vienā augstumā, pirms pārvietojat pacientu.

Lai pārvietotu pacientu no vienas virsmas uz otru:

1. Iedarbiniet bremzes. Pastumiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, ka bremzes darbojas.

2. Nolaidiet sānu balstu malā, kas vērsta pret salāgoto atbalsta virsmu, viszemākajā stāvoklī.

3. Pārvietojiet pacientu uz salāgoto atbalsta virsmu.
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4. Paceliet sānu balstu vertikāli un nostipriniet.

GGaallvvggaaļļaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu uuzzlliikkššaannaa vvaaii nnooņņeemmššaannaa
Lai uzliktu vai noņemtu galvgaļa stumšanas rokturus:

1. Velciet tieši uz augšu galvgaļa stumšanas rokturus pa vienam.

2. Pagrieziet galvgaļa stumšanas rokturus (A) lietošanas stāvoklī (Attēls 7).

3. Lai nofiksētu stumšanas rokturus vietā, pastumiet tos uz leju pa vienam.

A

AAttttēēllss 77 –– GGaallvvggaaļļaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu uuzzlliikkššaannaa

A

AAttttēēllss 88 –– GGaallvvaaggaallaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu nnooņņeemmššaannaa

4. Lai noņemtu galvgaļa stumšanas rokturus (A), veiciet soļus apgrieztā secībā (Attēls 8).

PPiieezzīīmmee -- Lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem, izmantojiet stumšanas rokturus tikai kā stumšanas/vilkšanas
ierīces, ja nav norādīts citādi.

KKāājjggaaļļaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu uuzzlliikkššaannaa vvaaii nnooņņeemmššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no kājgaļa stumšanas rokturiem, ja izmantojat defibrilatora
paplāti/pierakstu turētāju vai vertikālā skābekļa balona turētāju.

Lai pozicionētu kājgaļa stumšanas rokturus:

1. Velciet tieši uz augšu kājgaļa stumšanas rokturus (A) pa vienam (Attēls 9).

2. Pagrieziet kājgaļa stumšanas rokturus (A) lietošanas stāvoklī.

3. Lai nofiksētu stumšanas rokturus vietā, pastumiet tos uz leju pa vienam.
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A

AAttttēēllss 99 –– KKāājjggaaļļaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu ppoozziicciioonnēēššaannaa

A

AAttttēēllss 1100 –– KKāājjggaaļļaa ssttuummššaannaass rrookkttuurruu nnooņņeemmššaannaa

4. Lai noņemtu kājgaļa stumšanas rokturus (A), veiciet soļus apgrieztā secībā (Attēls 10).

SSāānnuu bbaallssttaa ppaacceellššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem

sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
• Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski

zemākajā stāvoklī.
• Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
• Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.

Lai paceltu sānu balstus:

1. Satveriet sānu balstu ar abām rokām.

2. Paceliet sānu balstu uz izstrādājuma galvgali, līdz atbrīvošanas fiksators ar klikšķi nonāk vietā. Pavelciet sānu balstu, lai
pārliecinātos, ka tas ir nofiksēts.

PPiieezzīīmmee
• Neizmantojiet sānu balstus kā ierobežošanas ierīces, lai pacients neizkāptu no gultas. Sānu balsti neļauj pacientam

novelties no izstrādājuma. Lietotājam ir jānosaka nepieciešamā ierobežojuma pakāpe, lai garantētu pacienta
drošību.

• Jūs varat izmantot sānu balstu kājgali kā stumšanas/vilkšanas ierīci.
• Sānu balsti fiksējas tikai vertikālajā stāvoklī līdz galam.
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SSāānnuu bbaallssttaa nnoollaaiiššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Kad atstājat pacientu bez uzraudzības, vienmēr novietojiet izstrādājumu zemākajā stāvoklī ar paceltiem un nofiksētiem

sānu balstiem. Neatstājiet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
• Transportējot pacientu, vienmēr nofiksējiet sānu balstus augstākajā vertikālā stāvoklī ar gulēšanas virsmu plakaniski

zemākajā stāvoklī.
• Kad paceļat vai nolaižat sānu balstu, vienmēr turiet pacienta locekļus atstatu no sānu balsta vārpstām.
• Neļaujiet sānu balstiem brīvi nokrist.

Lai nolaistu sānu balstu:

1. Ar vienu roku satveriet sanu balstu.

2. Izmantojiet otru roku, lai paceltu atbrīvošanas fiksatoru.

3. Paceliet un virziet sānu balstu uz izstrādājuma galvgali, līdz atbrīvošanas fiksators ar klikšķi nonāk vietā. Pavelciet sānu
balstu, lai pārliecinātos, ka tas ir nofiksēts.

PPiieezzīīmmee
• Neizmantojiet sānu balstus kā ierobežošanas ierīces, lai pacients neizkāptu no gultas. Sānu balsti neļauj pacientam

novelties no izstrādājuma. Lietotājam ir jānosaka nepieciešamā ierobežojuma pakāpe, lai garantētu pacienta drošību.
• Jūs varat izmantot sānu balstu kājgali kā stumšanas/vilkšanas ierīci.
• Sānu balsti fiksējas tikai vertikālajā stāvoklī līdz galam.

FFaauulleerraa mmuugguurraass bbaallssttaa ppaacceellššaannaa vvaaii nnoollaaiiššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr lietojiet šo izstrādājumu tikai tad, ja visi operatori atrodas atstatu no mehānismiem.
• Vienmēr turiet rokas un pirkstus atstatu no Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturiem un Faulera muguras

atbalsta rāmja, kad nolaižat Faulera muguras atbalstu.
• Vienmēr esiet uzmanīgi, kad paceļat pneimatisko Faulera muguras atbalstu, kad pacients atrodas uz izstrādājuma.

Izmantojiet pareizus celšanas paņēmienus un, ja nepieciešams, saņemiet palīdzību.
• Nenovietojiet lietas starp Faulera muguras atbalstu un gultas rāmi, kad Faulera muguras atbalsts ir pacelts.

Lai paceltu Faulera muguras atbalstu, saspiediet vienu vai abus Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturus un
pavelciet Faulera muguras atbalstu vēlamā stāvoklī (no 0° līdz 80°).

Lai nolaistu Faulera muguras atbalstu, saspiediet vienu vai abus Faulera muguras atbalsta atbrīvošanas rokturus un
pastumiet Faulera muguras atbalstu vēlamā stāvoklī (no 80° līdz 0°).

PPrriieekkššmmeettuu uuzzggllaabbāāššaannaa ppaammaattnneess ppāārrsseeggāā

UUZZMMAANNĪĪBBUU!!
• Neievietojiet priekšmetus, kuru svars pārsniedz 60 mārciņas (27 kg), pamatnes pārsegā.
• Nesēdiet, nekāpiet un nestāviet uz pamatnes pārsega.

Pamatnes pārsegā (A) var uzglabāt pacienta mantas (Attēls 11).
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A

AAttttēēllss 1111 –– PPaammaattnneess ppāārrsseeggaa uuzzggllaabbāāššaannaass vviieettaa

Nestuvju pamatnes pārsegā var uzglabāt starptautisko skābekļa balonu ar šādām specifikācijām:

ST1-X modelim:

• Maksimālais diametrs 14 cm

• Maksimālais garums 90 cm

SSppeecciiffiikkāācciijjaass BBaalloonnaa iizzmmēērrii

Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 465 līdz 670 mm 3 l, 5 l

Diametrs 140 mm / garums 870 mm UK-F

Diametrs 140 mm / garums 900 mm UK HX

Diametrs 140 mm / garums no 420 līdz 900 mm E

Diametrs 140 mm / garums no 420 līdz 670 mm C, CD

Francijā 5 l, Vācijā parastais 5 l O2 balons, Eiropas 5 l

ST1 modelim bez rentgena iespējas:

• Maksimālais diametrs 14 cm

• Maksimālais garums 64 cm

SSppeecciiffiikkāācciijjaass BBaalloonnaa iizzmmēērrii

Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 465 līdz 640 mm 3 l, 5 l

Diametrs no 100 līdz 140 mm / garums no 420 līdz 640 mm C, CD

Vācijā parastais 5 l skābekļa balons, Eiropā 5 l
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PPaappiilldduu iizzvvēēlleess ppaassttāāvvīīggii ppiieessttiipprriinnāāttāā ddiivvuu ppoossmmuu IIVV ssttaattīīvvaa ppoozziicciioonnēēššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
• Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
• Vienmēr pārliecinieties, ka IV statīvs ir zemā augstumā, lai varētu droši izkļūt cauri durvju ailēm, kad pārvietojat

pacientu.
• Neizmantojiet IV statīvu ka stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Jūs varat iegādāties izstrādājumu ar papildu izvēles divu posmu IV statīvu, kas ir pastāvīgi piestiprināts izstrādājuma
galvgalī, kājgalī vai abos izstrādājuma galos. IV statīvs ir apgādāts ar teleskopisku statīvu, kas ir izvelkams, lai nodrošinātu
otru augstuma stāvokli. Jūs varat salocīt un uzglabāt IV statīvu, kad tas netiek lietots.

Lai pozicionētu divu posmu IV statīvu (Attēls 12):

1. Paceliet un pagrieziet statīvu no uzglabāšanas stāvokļa.

2. Stumiet IV statīvu uz leju, līdz IV statīvs fiksējas vietā.

3. Lai palielinātu IV statņa augstumu, velciet teleskopisko daļu (A), līdz statnis fiksējas vietā augstākajā stāvoklī.

4. Pagrieziet IV pakaramos (B) vēlamā stāvoklī un uzkariniet IV maisus.

5. Lai IV statīvu nolaistu zemāk, turiet IV statīva teleskopisko daļu, pagrieziet fiksatoru (C) un nolaidiet zemāk teleskopisko
daļu.

6. Pavelciet uz augšu IV statni un pagrieziet IV statni uzglabāšanas stāvoklī.

A

B

C

A

AAttttēēllss 1122 –– PPaassttāāvvīīggii nnoossttiipprriinnāāmmāā ddiivvppaakkāāppjjuu IIVV ssttaattņņaa uuzzlliikkššaannaa

PPaappiilldduu iizzvvēēlleess ppaassttāāvvīīggii ppiieessttiipprriinnāāttāā ttrrīīss ppoossmmuu IIVV ssttaattīīvvaa ppoozziicciioonnēēššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg.
• Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz 4,5 kg.
• Vienmēr pārliecinieties, ka IV statīvs ir zemā augstumā, lai varētu droši izkļūt cauri durvju ailēm, kad pārvietojat

pacientu.
• Neizmantojiet IV statīvu ka stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Jūs varat iegādāties izstrādājumu ar papildu izvēles trīs posmu IV statīvu, kas ir pastāvīgi piestiprināts izstrādājuma
galvgalī, kājgalī vai izstrādājuma abos galos. IV statīvs ir apgādāts ar teleskopisku statīvu, kas ir izvelkams, lai nodrošinātu
otro un trešo augstuma stāvokli. Jūs varat salocīt un uzglabāt IV statīvu, kad tas netiek lietots.
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Lai pozicionētu trīs posmu IV statni (Attēls 13):

1. Paceliet un pagrieziet statīvu no uzglabāšanas stāvokļa.

2. Stumiet IV statīvu uz leju, līdz statīvs fiksējas vietā.

3. Lai palielinātu IV statīva augstumu, velciet teleskopisko daļu (A), līdz statīvs fiksējas vietā pilnībā izvirzītā stāvoklī.

4. Lai vēl pagarinātu IV statīvu, pavelciet sekciju (B). Atlaidiet sekciju (B) jebkurā vēlamajā augstumā, lai fiksētu statīvu
vietā.

5. Pagrieziet IV pakaramos (C) vēlamā stāvoklī un uzkariniet IV maisus.

6. Lai IV statīvu nolaistu zemāk, pavelciet roktura (D) dzelteno daļu, vienlaikus turot sekciju (B), līdz statīvs samazina
augstumu.

7. Pagrieziet fiksatoru (E) un pazeminiet stieņa teleskopisko daļu.

A

E

C

B

D

AAttttēēllss 1133 –– PPaassttāāvvīīggii ppiieessttiipprriinnāāttāā ttrrīīss ppoossmmuu IIVV ssttaattīīvvaa ppoozziicciioonnēēššaannaa
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PPiieeddeerruummii uunn ddaaļļaass
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Piederumu montāža un uzstādīšana vienmēr jāveic kvalificētam personālam.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!! -- SSTT11 un SSTT11--XX sēriju nestuvēm vienmēr lietojiet apstiprinātus piederumus.

Lietošanai ar jūsu izstrādājumu var būt pieejami šādi piederumi. Apstipriniet pieejamību atbilstoši jūsu rīcībā esošajai
konfigurācijai vai reģionam.

NNoossaauukkuummss DDaaļļaass nnuummuurrss

Defibrilatora paplāte ar pierakstu turētāju MM047

IV statnis, noņemams MM050

Matracis 6300-0-100

Matracis 6300-0-102

Matracis 6300-0-103

Matracis 6300-0-104

Skābekļa balona turētājs, vertikāls MM045

Skābekļa balona turētājs, vertikāls MM044

Skābekļa balona turētājs, vertikāls MM046

Papīra ruļļa turētājs MM048

Ierobežošanas siksna, potīšu MM052

Ierobežošanas siksna, ķermenim MM053

Ierobežošanas siksna, plaukstas locītavai MM054

Ierobežošanas siksnu komplekts MM055

DDeeffiibbrriillaattoorraa ppaappllāātteess//ppiieerraakkssttuu ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai

izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
• Nenovietojiet uz defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja lietas, kas pārsniedz drošo 14 kg darba slodzi.
• Neizmantojiet defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Lai piestiprinātu defibrilatora paplāti/pierakstu turētāju, ievietojiet defibrilatora paplātes/pierakstu turētāja tapas (A) ligzdās
izstrādājuma kājgalī.
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A

AAttttēēllss 1144 –– DDeeffiibbrriillaattoorraa//ppiieerraakkssttuu ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa

NNooņņeemmaammāā IIVV ssttaattņņaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa uunn nnooņņeemmššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Nekariet uz IV statņa IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 6 kg.
• Nekariet uz IV statņa jebkura pakarināmā IV maisus, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 3 kg.
• Neizmantojiet IV statni kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Lai piestiprinātu un novietotu noņemamo IV statni (Attēls 15):

1. Ievietojiet IV statni ligzdā izstrādājuma galvgalī vai kājgalī.

2. Pagrieziet kloķi (A) pretpulksteniski un izvelciet teleskopisko daļu (B), līdz sasniedzat vēlamo augstumu.

3. Pagrieziet kloķi (A) pulksteniski, lai fiksētu teleskopisko daļu vietā.

PPiieezzīīmmee
• Vienmēr pārliecinieties, ka IV statnis ir zemā augstumā, lai izkļūtu pa durvīm, kad pārvietojat pacientu.
• Pēc IV statņa ievietošanas nestuvju adapterā, lietojiet "Rue ring" tapu.
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A

AAttttēēllss 1155 –– NNooņņeemmaammss IIVV ssttaattnniiss

AAttttēēllss 1166 –– ""RRuuee rriinngg"" ttaappaa

VVeerrttiikkāāllāā sskkāābbeekkļļaa bbaalloonnaa ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Nenovietojiet lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 18 kg, visu veidu vertikālā skābekļa balona turētājos.
• Vienmēr esiet uzmanīgi, ja piestiprināta defibrilatora paplāte/pierakstu turētājs vai vertikālā skābekļa balona turētājs, lai

izvairītos no pirkstu iespiešanas, kad pārvietojat kājgaļa papildu izvēles stumšanas rokturi.
• Neizmantojiet vertikālā skābekļa balona turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.

Vertikālā skābekļa balona turētājs notur skābekļa balonu vertikālā stāvoklī.

Lai piestiprinātu vertikālā skābekļa balona turētāju:

1. Ievietojiet atbalsta stieni (A) skābekļa balona turētāja ligzdā izstrādājuma galvgalī.
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2. Ievietojiet sprosttapu (B) atbalsta stieņa caurumā, lai piestiprinātu balona turētāju izstrādājumam.

AAttttēēllss 1177 –– SSkkāābbeekkļļaa bbaalloonnaa ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa

PPiieezzīīmmee -- Vertikālā skābekļa balona turētājs notur šādu izmēru balonus:

SSppeecciiffiikkāācciijjaass DDaaļļaass nnuummuurrss

Maksimālais diametrs 120 mm, maksimālais garums 900
mm

MM045

Maksimālais diametrs 120 mm, maksimālais garums 640
mm

MM044

Maksimālais diametrs 140 mm, maksimālais garums 640
mm

MM046

PPaappīīrraa rruuļļļļaa ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Neizmantojiet papīra ruļļa turētāju kā stumšanas/vilkšanas ierīci. Izstrādājums var tikt sabojāts.
• Neuzkariet uz papīra ruļļa turētāja lietas, kuru svars pārsniedz drošo darba slodzi 1,5 kg.

Papīra ruļļa turētājs padod papīru kā aizsargslāni uz nestuvju virsmas higiēnas nolūkiem.

Lai piestiprinātu papīra ruļļa turētāju:

1. Izstrādājuma galvgalī novietojiet papīra ruļļa turētāja stieni (B) pret rāmi starp paceļamajiem stumšanas rokturiem.

2. Ar krustiņa skrūvgriezi nostipriniet papīra ruļļa turētāju uz rāmja ar divām pašgriezējām skrūvēm (A; HM-06-121).

3. Uzlieciet papīra rulli uz papīra ruļļa turētāja (C).
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B

AAttttēēllss 1188 –– PPaappīīrraa rruuļļļļaa ttuurrēēttāājjaa ppiieessttiipprriinnāāššaannaa
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PPaacciieennttaa iieerroobbeežžooššaannaass ssiikkssnnuu ppiieevviieennooššaannaass vviieettuu aattrraaššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr esiet uzmanīgi, kad piestiprināt ierobežošanas siksnas. Var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Fiziskie

ierobežojumi, pat ja tie ir nodrošināti, var izraisīt nopietnu kaitējumu pacientiem un operatoriem, ieskaitot sapīšanos,
iesprūšanu, fizisku traumu vai nāvi.

• Vienmēr piestipriniet ierobežošanas siksnas vai ierīces tikai norādītās piestiprināšanas vietās uz izstrādājuma. Pretējā
gadījumā var rasties pacienta vai operatora ievainojums. Nepiestipriniet ierobežošanas siksnas pie sānu balstiem.

• Vienmēr iepazīstieties ar attiecīgiem vietējiem un valsts ierobežojumiem un noteikumiem, un atbilstošiem iestādes
protokoliem, pirms izmantojat jebkādu ierobežojuma siksnu vai ierīci.

Uz gultas komplekta atrodas astoņas pacienta ierobežošanas siksnu nostiprināšanas vietas, kurās piestiprināt pacienta
ierobežošanas siksnas (Attēls 19 vai Attēls 20).

AAttttēēllss 1199 –– IIeerroobbeežžooššaannaass ssiikkssnnuu aattrraaššaannāāss vviieettaass
nneessttuuvvēēss bbeezz ppaappiilldduu rreennttggeennaa iieessppēējjaass

AAttttēēllss 2200 –– IIeerroobbeežžooššaannaass ssiikkssnnuu aattrraaššaannāāss vviieettaass
nneessttuuvvēēss aarr ppaappiilldduu rreennttggeennaa iieessppēējjāāmm

PPiieezzīīmmee -- Ierobežošanas siksnas ir B tipa pielietojamās daļas.

RReennttggeennaa kkaasseeššuu iieevviieettooššaannaa vvaaii iizzņņeemmššaannaa
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Vienmēr pārlūkojiet piemērojamos vietējos un valsts drošības ierobežojumus un regulas, pirms lietojat rentgena papildu

izvēli ar starojumu izdalošām ierīcēm. Starojumu izdalošās ierīces var radīt paliekošu, novirzījušos vai izkliedētu
starojumu.

• Esiet vienmēr piesardzīgi, kad veicat rentgenuzņēmumu ar Faulera muguras balstu vertikālā stāvoklī vai izmantojat
laterālu kaseti.

Rentgena papildu izvēle nodrošina gan radiogrāfijas atbalsta virsmu ar šarnīra pievienojumu, gan platformu zem pacienta
atbalsta virsmas rentgena kasetes ievietošanai. Strādājot ar medicīniskām rentgena sistēmām, radiogrāfijas atbalsta
virsma ļauj tvert klīniskas rentgenogrammas (anatomiju un fizioloģiju visam ķermenim, papildu izvēlē visam ķermenim
laterāli, papildu izvēlē krūškurvim vertikālā stāvoklī), kamēr pacients atrodas uz izstrādājuma. Jūs varat ievietot kasetes no
galvgaļa, kājgaļa vai abām izstrādājuma malām.

Lai ievietotu rentgena kaseti, rīkojieties šādi.

1. Iecentrējiet pacientu uz izstrādājuma ar pozīcijas etiķetēm visās izstrādājuma malās (Attēls 21).

2. Ievietojiet rentgena kaseti zem pacienta virsmas.

LV 28 KK-6300-lv Rev 04



AAttttēēllss 2211 –– RReennttggeennaa kkaasseeššuu iieevviieettooššaannaa vvaaii iizzņņeemmššaannaa

PPiieezzīīmmee
• Uz Stryker SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuvēm vienmēr izmantojiet matraci 6300-0-100, 6300-0-102, 6300-0-103

vai 6300-0-104.
• Nelietojiet C veida statni ar rentgena papildu izvēli. Rentgena papildu izvēle nav saderīga ar C veida statni.
• Maksimālie rentgena kasetes izmēri ir 35 cm x 43 cm x 2,5 cm.
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TTīīrrīīššaannaa

IIzzssttrrāāddāājjuummaa ttīīrrīīššaannaa
Šie norādījumi sniedz ieteicamos tīrīšanas paņēmienus Stryker 6300 SSTT11 modeļa un SSTT11--XX sērijas nestuvēm.

Šis izstrādājums ir mazgājams ar strūklu zem spiediena. No ilgstošas mazgāšanas izstrādājumam var parādīties dažas
oksidēšanās vai krāsas maiņas zīmes. Tomēr no mazgāšanas ar ūdens strūklu zem spiediena izstrādājuma veiktspējas
īpašības vai funkcionalitāte nepasliktināsies, ja vien tiks ievērotas pareizās procedūras.

Ieteicamais tīrīšanas paņēmiens

1. Noņemiet matraci no izstrādājuma.

2. Ievērojiet tīrīšanas šķīduma ražotāja ieteikumus par atšķaidīšanu.

3. Manuāli nomazgājiet visas izstrādājuma virsmas ar siltu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

4. Izvairieties no pārmērīgas izstrādājuma piesūcināšanas un pārliecinieties, ka tas nepaliek mitrs ilgāk nekā minēts
tīrīšanas līdzekļa ražotāja pareizas tīrīšanas vadlīnijās.

5. Neuzlieciet matraci, kamēr izstrādājums nav sauss.

6. Pirms atdot izstrādājumu lietošanai, pārliecinieties, ka tas darbojas.

• Paceliet un nolaidiet izstrādājumu

• Nostipriniet un atbrīvojiet bremzēšanas/stūrēšanas pedāli abos stāvokļos

• Nofiksējiet un atbloķējiet sānu balstus

• Paceliet un nolaidiet Faulera muguras balstu

• Pārliecinieties, ka visas sastāvdaļas ir pareizi ieeļļotas

• Pārliecinieties, ka domkrats neiesprūst putekļu vai gružu dēļ

• Pārliecinieties, ka visas etiķetes ir neskartas

PPiieezzīīmmee
• Tiešs ādas kontakts ar redzami netīru, caurlaidīgu materiālu var palielināt infekcijas risku.
• Netīriet izstrādājumu ar tvaiku.
• Notīriet pamatnes pārsega uzglabāšanas vietu.
• Notīriet bremžu kluču apakšpusi, lai novērstu vaska vai grīdas palieku uzkrāšanos.
• Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Ja jūs pareizi nenoskalojat un

nenožāvējat izstrādājumu, koroziju izraisošo līdzekļu paliekas var palikt uz izstrādājuma virsmas, izraisot kritisku
daļu pāragru koroziju. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.

JJooddaa ttrraaiippuu nnooņņeemmššaannaa

1. Pagatavojiet šķīdumu no 1-2 tējkarotēm nātrija tiosulfāta puslitrā silta ūdens. Izmantojiet šo šķīdumu notraipītās vietas
noslaucīšanai.

2. Iztīriet traipus, cik ātri vien iespējams pēc to rašanās.

3. Ja traipi nepazūd tūlīt, ļaujiet šķīdumam iesūkties vai pastāvēt uz matrača pirms noslaucīšanas.

4. Pirms nodošanas lietošanai, noskalojiet matračus, kas apstrādāti ar šo šķīdumu, ar tīru ūdeni.

PPiieezzīīmmee -- Šāda veida tīrīšanas līdzekļu lietošana, neievērojot šos norādījumus, var anulēt izstrādājuma garantiju.
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ĪĪppaaššii nnoorrāāddīījjuummii

VVeellccrroo® Piesūciniet ar dezinfekcijas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un
ļaujiet šķīdumam iztvaikot.

Cietas vielas vai traipi Lietojiet neitrālas ziepes un siltu ūdeni. Nelietojiet stiprus
tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus.

Grūti iztīrāmas vietas Grūti tīrāmiem plankumiem un traipiem lietojiet standarta
mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus vai vinila virsmu
tīrīšanas līdzekļus un mīkstu suku. Iepriekš samitriniet
piekaltušos netīrumus.

Mazgāšana veļas mašīnā Mazgāšana veļas mašīnā nav ieteicama. Mazgāšana veļas
mašīnā var būtiski samazināt matrača kalpošanas ilgumu.

MMaattrraaččaa ttīīrrīīššaannaa

Tīrīšana un dezinfekcija ir divi atsevišķi procesi. Pirms dezinfekcijas veiciet tīrīšanu, lai pārliecinātos, ka tīrīšanas līdzeklis ir
efektīvs.

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Nemazgājiet šī matrača iekšējās daļas. Ja piesārņojums iekļuvis iekšpusē, izmetiet matraci.
• Neiemērciet matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
• Neļaujiet šķidrumam sakrāties uz matrača.
• Negludiniet, netīriet ķīmiski un nežāvējiet automātiskajos žāvētājos matrača pārvalku.

UUZZMMAANNĪĪBBUU!!
• Vienmēr lietojiet matrača pārvalku 6300-1-000 uz putuplasta pamatnes.
• Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas

līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt
jūsu izstrādājuma garantiju.

• Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo
kalpošanas ilgumu.

• Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķidrumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē.
Šķidrumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.

• Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam
nožūt. Sauss izstrādājums palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.

Veicot tīrīšanu un dezinfekciju, vienmēr ievērojiet slimnīcas tīrīšanas un dezinfekcijas protokolus.

Lai notīrītu matrača pārvalku, rīkojieties šādi.

1. Lai notīrītu no svešķermeņus, noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, mīkstu, mitru drāniņu un vieglu ziepjūdeni.

2. Noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, sausu drāniņu, lai notīrītu lieko šķidrumu vai tīrīšanas līdzekli.

3. Ļaujiet matrača pārvalkam izžūt.

PPiieezzīīmmee -- Mazgāšana veļas mazgātājā nav ieteicama, jo tā var saīsināt matrača lietošanas ilgumu.
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IIzzssttrrāāddāājjuummaa ddeezziinnffeekkcciijjaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Neveiciet izstrādājuma tīrīšanu, apkopi, kā arī neveiciet remontu laikā, kad izstrādājums tiek lietots.
• Netīriet izstrādājumu ar tvaiku, ūdens strūklu vai ultraskaņu. Šīs tīrīšanas metodes nav ieteicamas un var anulēt šī

izstrādājuma garantiju.

Ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi

• Ceturtējie amonija sāļi (2100 m.d. aktīvās sastāvdaļas — amonija hlorīda) bez glikola ētera

• Hloru saturoša balinātāja šķīdums — 1000 m.d. aktīvās vielas

• 70% izopropilspirts (700 000 m.d.)

Ieteicamais dezinfekcijas paņēmiens

1. Ievērojiet dezinfekcijas šķīduma ražotāja ieteikumus par atšķaidīšanu.

2. Manuāli nomazgājiet visas izstrādājuma virsmas ar dezinfekcijas šķīdumu.

3. Izvairieties no pārmērīgas izstrādājuma piesūcināšanas un pārliecinieties, ka tas nepaliek mitrs ilgāk, nekā minēts
dezinfekcijas līdzekļa ražotāja pareizas dezinfekcijas vadlīnijās.

4. Pilnībā nožāvējiet. Nelieciet atpakaļ matraci, kamēr izstrādājums nav sauss.

5. Dezinficējiet āķa un cilpas stiprinājumus pēc katras lietošanas reizes. Piesūciniet āķa un cilpas stiprinājumus ar
dezinfekcijas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet dezinfekcijas līdzeklim iztvaikot (piemērotu dezinfekcijas līdzekli
nosaka iestāde).

6. Pirms atdot izstrādājumu lietošanai, pārliecinieties, ka tas darbojas.

• Paceliet un nolaidiet izstrādājumu

• Nostipriniet un atbrīvojiet bremzēšanas/stūrēšanas pedāli abos stāvokļos

• Nofiksējiet un atbloķējiet sānu balstus

• Paceliet un nolaidiet Faulera muguras balstu

• Pārliecinieties, ka visas sastāvdaļas ir pareizi ieeļļotas

• Pārliecinieties, ka domkrats neiesprūst putekļu vai gružu dēļ

• Pārliecinieties, ka visi marķējumi ir neskarti

PPiieezzīīmmee
• Tiešs ādas kontakts ar redzami netīru, caurlaidīgu materiālu var palielināt infekcijas risku.
• Dažiem tīrīšanas līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Ja jūs pareizi nenoskalojat un

nenožāvējat izstrādājumu, koroziju izraisošo līdzekļu paliekas var palikt uz izstrādājuma virsmas, izraisot kritisku
daļu pāragru koroziju. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt jūsu izstrādājuma garantiju.

MMaattrraaččaa ddeezziinnffeekkcciijjaa

BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS
• Lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma un infekcijas riska, vienmēr dezinficējiet matraci saskaņā ar jūsu slimnīcas

protokoliem.
• Neiemērciet matraci tīrīšanas vai dezinfekcijas šķīdumos.
• Neļaujiet šķidrumam sakrāties uz matrača.
• Šī izstrādājuma dezinfekcijai neizmantojiet VViirreexx®® TTBB.
• Neizmantojiet paātrinātas darbības ūdeņraža peroksīda dezinfekcijas līdzekļus vai četrvērtīgā amonija dezinfekcijas

līdzekļus, kas satur glikolēterus, jo tie var bojāt matrača pārvalku.
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UUZZMMAANNĪĪBBUU!!
• Vienmēr noteikti noslaukiet izstrādājumu ar tīru ūdeni. Katru izstrādājumu pēc tīrīšanas nožāvējiet. Dažiem tīrīšanas

līdzekļiem piemīt spēja izraisīt koroziju un tie var bojāt izstrādājumu. Šo tīrīšanas norādījumu neievērošana var anulēt
jūsu izstrādājuma garantiju.

• Pirms uzglabāšanas, gultas veļas uzklāšanas vai pacienta guldināšanas uz virsmas vienmēr ļaujiet matrača pārvalkam
nožūt. Sauss izstrādājums palīdz novērst tā pasliktinātu veiktspēju.

• Nepakļaujiet matrača pārvalku augstas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekļu šķīdumu ilgākai iedarbībai, jo tie var bojāt
matrača pārvalku.

• Tīrot matrača apakšējo daļu, neļaujiet šķidrumam iesūkties rāvējslēdzēja zonā vai ūdensnecaurlaidīgajā apmalē.
Šķidrumi, kas saskaras ar rāvējslēdzēju, var iekļūt matrača iekšpusē.

• Nelietojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus ar agresīvām ķīmikālijām, jo tie samazinās matrača pārvalka sagaidāmo
kalpošanas ilgumu.

• Ja netiek ievēroti ražotāja tīrīšanas norādījumi un kompānijas Stryker lietošanas norādījumi, var tikt ietekmēts matrača
kalpošanas laiks.

Ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi:

• četrvērtīgā amonija savienojumi, kas nesatur glikolēterus — 2100 m.d. aktīvās vielas

• hloru saturoša balinātāja šķīdums — 1000 m.d. aktīvās vielas

• 70% izopropilspirts (700 000 m.d.)

Veicot tīrīšanu un dezinfekciju, vienmēr ievērojiet slimnīcas tīrīšanas un dezinfekcijas protokolus.

Lai dezinficētu matrača pārvalku, rīkojieties šādi.

1. Pirms dezinfekcijas līdzekļu lietošanas notīriet un izžāvējiet matrača pārvalku.

2. Uzklājiet ieteicamo dezinfekcijas līdzekli ar iepriekš samitrinātām salvetēm vai mitru drāniņu. Nesamērcējiet matraci.

PPiieezzīīmmee -- Pārliecinieties, ka ievērojat dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumus attiecībā uz atbilstošo saskares laiku
un skalošanas prasības.

3. Lai noņemtu šķidruma vai dezinfekcijas līdzekļa atliekas, noslaukiet matrača pārvalku ar tīru, sausu drāniņu.

4. Ļaujiet matrača pārvalkam izžūt.
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PPrrooffiillaakkttiisskkāā aappkkooppee
BBRRĪĪDDIINNĀĀJJUUMMSS -- Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku, vienmēr apskatiet matraci. Katru reizi, kad tīrāt matrača pārvalku,
ievērojiet slimnīcas protokolus un veiciet profilaktisku apkopi. Ja matracis ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un nomainiet
izstrādājumu, lai neļautu rasties krusteniskajam piesārņojumam.

Pirms profilaktiskās apkopes veikšanas pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Veicot Stryker Medical izstrādājumu ikgadējo
profilaktisko apkopi, pārbaudiet visus sarakstā uzskaitītos vienumus. Jums var būt nepieciešams veikt profilaktisko apkopju
pārbaudes biežāk atbilstoši jūsu izstrādājuma lietošanas biežumam. Servisu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

PPiieezzīīmmee -- Ja nepieciešams, pirms apskates notīriet un dezinficējiet matrača ārpusi.

Apskatiet šādus elementus:

vai rāvējslēdzējā un pārvalkā (augšpusē un apakšpusē) nav plaisu, iegriezumu, caurumu;

vai atverot rāvējslēdzēju, matrača iekšējās daļās nav šķidruma iekļūšanas vai piesārņojuma pazīmju;

vai putuplasta un cita veida sastāvdaļas nav sadalījušās vai atdalījušās;

visi metinājumi;

visi stiprinājumi ir droši;

visi izstrādājuma marķējumi ir vietā un salasāmi;

visas metinājumu vietas (pamatnes rāmis, bremzes, gulta, domkrats, ratiņi, IV statņa locīklas metinājums un
stumšanas roktura metinājums) ir nebojātas;

sānu balsti kustas un fiksējas;

sānu balsta fiksatori ir droši;

sānu balsts nav bojāts;

sānu balsta fiksators nav bojāts, fiksatora komplektā nav atskarpju vai gružu;

antistatiskais ritenītis nav nodilis vai bojāts;

ritenīši fiksējas, iedarbinot bremzēšanas pedāli;

ritenīši ir droši un grozās;

ritenīšos nav vaska un gružu;

ritenīši nav nodiluši vai bojāti;

ritenīša stiprinājuma savienojums nav bojāts;

ritenīši, bremzēšanas mehānisms un bremžu stienis nav bojāti vai saplaisājuši;

Faulera atbalsts ir paceļams, nolaižams un fiksējams vietā;

Faulera atbalsts nenoslīd vai negaidīti nekrīt;

Faulera atbalsta cilindriem nav noplūdes;

Faulera atbalsta gāzes cilindra stienis neiesprūst;

bremzēšanas/stūrēšanas pedāļi nav salocīti vai bojāti;

bremzēšanas mehānisms darbojas;

stūrēšanas mehānisms darbojas;

piektais ritenītis nav nodilis, vai bojāts un darbojas;

piektā ritenīša savienotājs nav salocīts vai pārāk izstiepts;

piektajā ritenītī nav uzkrājušies gruži vai vasks;

ratiņu tapa ir droša;

pamatnes rāmis nav bojāts;

sūkņa pedālis nav vaļīgs, nodilis vai bojāts;
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hidrauliskā pacēlāja atbrīvošanas pedāļi nav vaļīgi vai bojāti;

domkrata atbrīvošanas vārstā nav putekļu, gružu, tas neiesprūst;

domkrata savienojumi nav zaudējuši iestatījumu, nav bojāti;

domkrata iestatīšanas vārsti un atspere darbojas;

domkrati nav bojāti;

galvgaļa un kājgaļa domkrati paceļas un nolaižas vienlaicīgi;

gulta paceļas un nolaižas no visiem stāvokļiem;

gultas sastāvdaļas ir vietā un nav bojātas (stiprinājums, fiksēšanas tapa, tapa, bukse nav izbīdīti, vaļīgi, izdiluši vai
bojāti);

Trendelenburga/apgrieztā Trendelenburga pozīcija darbojas no visiem stāvokļiem;

pārbaudiet, vai apvalki nav saplaisājuši;

āķa un cilpas stiprinājums ir vietā, nebojāts un drošs;

Faulera atbalsts ir paceļams, nolaižams un fiksējams vietā;

Faulera atbalsta apakšsistēma (rokturis, stieple, pamatnes metinājums, cilindrs, stiprinājumi utt.) nav bojāta;

hidrauliskie domkrati ir stabili;

Faulera atbalsta stieple un mehāniskās sastāvdaļas netraucē viena otru;

hidrauliskiem savienojumiem nav noplūdes;

ieeļļojiet, kur vajadzīgs;

stumšanas rokturi nav vaļīgi vai bojāti;

ķermeņa ierobežotāji fiksējas, un ir droši (papildu izvēle);

IV statnis in neskarts, nebojāts un pielāgojams, un fiksējams visos stāvokļos;

skābekļa balona turētājs in neskarts, atverams un aizverams (papildu izvēle);

matrača pārsegam nav plīsumu vai plaisu;

piederumi un stiprināšanas ierīces ir labā stāvoklī.

Izstrādājuma sērijas numurs:

Aizpildīja:

Datums:

IIeevveellkkaammāā ppiieekkttāā rriitteeņņaa eeļļļļooššaannaa
NNeeppiieecciieeššaammiiee ddaarrbbaarrīīkkii::

• MPG-3 ziede

• Gumijas auklas

PPrroocceeddūūrraa

1. Paceliet izstrādājumu augstākajā stāvoklī.
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2. Paceliet pamatnes pārsegu un nostipriniet pārsegu ar gumijas auklām.

3. Uzklājiet MPG-3 ziedi atsperei (A) un ritenītim (B) (Attēls 22).

4. Noņemiet gumijas auklas un nolaidiet pārsegu.

5. Pirms nododat izstrādājumu lietošanai, pārliecinieties, ka tas pareizi darbojas.
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