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SSiimmbboolluurrii

A se consulta manualul/broşura cu instrucţiuni

Instrucţiuni de operare/A se consulta instrucţiunile de utilizare

Avertisment general

Atenţie

Număr de catalog

 Număr de serie

Marcaj CE

Producător

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Dispozitiv medical European

Încărcătură utilă sigură

Piesă aplicată de tip B

A se spăla manual

A nu se usca în uscătorul de rufe

A nu se curăţa chimic

A nu se călca

A se permite uscarea completă la aer
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Înălbitor cu clor

Conform cu standardul BS 7177:2008 pentru risc mediu

NNoottăă -- Eticheta BS 7177 afişată pe produs este albastră.

Numai 7002-5-712
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DDeeffiinniiţţiiaa tteerrmmeenniilloorr aavveerrttiissmmeenntt//aatteennţţiiee//nnoottăă

Termenii AAVVEERRTTIISSMMEENNTT, AATTEENNŢŢIIEE şi NNOOTTĂĂ au semnificaţii speciale şi trebuie citiţi cu atenţie.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT

Atrage atenţia cititorului asupra unei situaţii care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă. De
asemenea, poate descrie reacţii adverse potenţial grave şi pericole pentru siguranţă.

AATTEENNŢŢIIEE

Atrage atenţia cititorului asupra unei situaţii potenţial periculoase care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămarea
minoră sau moderată a utilizatorului sau pacientului ori la deteriorarea produsului sau a altor bunuri. Aceasta include
atenţia specială necesară pentru utilizarea sigură şi eficace a dispozitivului şi atenţia necesară pentru a evita deteriorarea
unui dispozitiv care poate avea loc ca rezultat al utilizării obişnuite sau al utilizării necorespunzătoare.

NNoottăă -- Oferă informaţii speciale care să faciliteze întreţinerea sau să clarifice instrucţiunile importante.

RReezzuummaattuull pprreeccaauuţţiiiilloorr pprriivviinndd ssiigguurraannţţaa

Citiţi şi urmaţi întotdeauna cu stricteţe avertismentele şi atenţionările prezentate pe această pagină. Activităţile de service
se efectuează numai de către personal calificat.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Utilizaţi întotdeauna aşternuturi împreună cu salteaua.
• Nu înfigeţi ace în husa saltelei. Găurile pot permite fluidelor corporale să intre în interiorul saltelei (partea centrală

interioară), ceea ce poate cauza contaminare încrucişată sau deteriorarea produsului.
• Utilizaţi întotdeauna salteaua împreună cu cadrele de pat compatibile, conform indicaţiilor din secţiunea de specificaţii a

acestui manual.
• Monitorizaţi întotdeauna starea pacientului, la intervale regulate, pentru siguranţa acestuia.
• Nu spălaţi componentele interne ale acestei saltele. Aruncaţi salteaua dacă descoperiţi semne de contaminare în

interior.
• Nu scufundaţi salteaua în soluţii de curăţare sau dezinfectare.
• Nu permiteţi acumularea de lichid pe saltea.
• Nu călcaţi, nu curăţaţi chimic şi nu uscaţi husa saltelei în uscătorul de rufe.
• Dezinfectaţi întotdeauna salteaua conform protocoalelor spitalului pentru a evita riscul de contaminare încrucişată şi

infecţie.
• Nu permiteţi acumularea de lichid pe saltea.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TTBB pentru curăţarea produsului.
• Nu utilizaţi peroxizi de hidrogen cu formulă accelerată sau substanţe cuaternare care conţin eteri de glicol întrucât

acestea pot deteriora husa saltelei.
• Verificaţi întotdeauna salteaua de fiecare dată când curăţaţi husa acesteia. Respectaţi protocoalele spitalului şi efectuaţi

activităţile de întreţinere preventivă de fiecare dată când curăţaţi husa saltelei. Dacă este compromisă, scoateţi imediat
salteaua din uz şi înlocuiţi produsul pentru a preveni contaminarea încrucişată.

AATTEENNŢŢIIEE
• Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate cauza vătămarea pacientului sau a operatorului. Utilizaţi produsul

numai în modul descris în acest manual.
• Nu modificaţi produsul sau vreuna dintre componentele acestuia. Modificarea produsului poate cauza funcţionarea

imprevizibilă a acestuia, ceea ce duce la vătămarea pacientului sau a operatorului. De asemenea, modificarea
produsului anulează garanţia acestuia.
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• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştergeţi produsul cu apă curată şi uscaţi bine fiecare produs după curăţare. Unii agenţi de
curăţare au caracter coroziv şi pot cauza deteriorarea produsului dacă sunt utilizaţi în mod necorespunzător. Dacă nu
clătiţi şi uscaţi corespunzător produsul, pot rămâne reziduuri corozive pe suprafaţa acestuia care ar putea cauza
degradarea prematură a componentelor esenţiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni de curăţare poate duce la
anularea garanţiei dumneavoastră.

• Agenţii de curăţare şi dezinfectanţii care conţin substanţe chimice agresive vor reduce durata de viaţă preconizată a
husei saltelei.

• Nu permiteţi scurgerea lichidelor în zona cu fermoar sau în clapeta protectoare a husei atunci când curăţaţi partea de jos
a saltelei. Lichidele cărora li se permite să intre în contact cu fermoarul se pot scurge în saltea.

• Permiteţi întotdeauna ca husa saltelei să se usuce înainte de depozitare, de a o acoperi cu aşternuturi sau de a aşeza
un pacient pe suprafaţa acesteia. Uscarea produsului contribuie la prevenirea performanţelor scăzute ale acestuia.

• Nu expuneţi excesiv husa saltelei la concentraţii ridicate de soluţii dezinfectante întrucât acestea pot degrada husa
saltelei.

• Nerespectarea instrucţiunilor de curăţare ale producătorului şi instrucţiunile de operare furnizate de Stryker poate afecta
durata de viaţă utilă a saltelei.
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IInnttrroodduucceerree
Acest manual vă ajută să utilizaţi sau să întreţineţi produsul dumneavoastră Stryker. Citiţi acest manual înainte de a utiliza
produsul sau a efectua activităţi de întreţinere a acestuia. Stabiliţi metode şi proceduri pentru educarea şi instruirea
personalului dumneavoastră în vederea utilizării sau întreţinerii în condiţii de siguranţă a acestui produs.

AATTEENNŢŢIIEE
• Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate cauza vătămarea pacientului sau a operatorului. Utilizaţi produsul

numai în modul descris în acest manual.
• Nu modificaţi produsul sau vreuna dintre componentele acestuia. Modificarea produsului poate cauza funcţionarea

imprevizibilă a acestuia, ceea ce duce la vătămarea pacientului sau a operatorului. De asemenea, modificarea
produsului anulează garanţia acestuia.

NNoottăă
• Acest manual constituie o parte permanentă a produsului şi trebuie să rămână împreună cu acesta chiar dacă produsul

este vândut.
• Stryker urmăreşte continuu să îmbunătăţească designul şi calitatea produsului. Acest manual conţine cele mai actuale

informaţii privind produsul, disponibile în momentul tipăririi sale. Pot exista discrepanţe minore între produsul
dumneavoastră şi acest manual. Dacă aveţi orice întrebări, contactaţi serviciul pentru clienţi Stryker.

DDeessccrriieerreeaa pprroodduussuulluuii

Modelele 70022012, 70022014, 70025012, 70022512, 70022514, 70025512, 70025014, 70025712, 70025514 sunt saltele
de spumă nealimentate electric. Modelele 70024018, 70024020, 70024518 şi 70024520 sunt saltele cu margini ridicate şi
prelungitor de pat nealimentate electric. Saltelele sunt destinate utilizării împreună cu cadrele de pat compatibile, în modul
descris în secţiunea de specificaţii a acestui manual.

DDeessttiinnaaţţiiee ddee uuttiilliizzaarree

Saltelele din seria 7002 sunt destinate utilizării ca suprafeţe pentru odihnă sau pentru somn pentru pacienţii umani adulţi,
într-un mediu spitalicesc. Saltelele din seria SV sunt destinate utilizării ca ajutor în prevenirea şi tratarea stadiilor ulcerelor
de presiune (ulcere în stadiile I, II, III, IV, ulcere la care nu se poate stabili stadiul şi ulcere ale ţesutului adânc sau toate
ulcerele de presiune) şi se recomandă a fi utilizate în combinaţie cu evaluarea clinică a factorilor de risc şi cu evaluările
ţesutului cutanat efectuate de un profesionist în domeniul sănătăţii.

Aceste saltele trebuie utilizate în permanenţă împreună cu o husă pentru saltea. Husa saltelei poate interacţiona cu toate
suprafeţele cutanate.

Operatorii acestor saltele trebuie să fie profesionişti din domeniul sănătăţii (cum ar fi asistente medicale, infirmiere sau
medici).

Stryker recomandă evaluarea clinică a fiecărui pacient şi utilizarea corespunzătoare a produsului de către operator.

Saltelele 7002 nu sunt destinate:

• a fi utilizate într-un mediu de îngrijire medicală la domiciliu

• a fi un produs steril

• a fi utilizate în prezenţa anestezicelor inflamabile

BBeenneeffiicciiii cclliinniiccee

Ajută la prevenirea şi tratamentul tuturor escarelor sau a leziunilor de decubit
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DDuurraattaa ddee vviiaaţţăă pprreeccoonniizzaattăă

Saltelele din seria 7002 au fiecare o durată de viaţă preconizată de un an în condiţii de utilizare normale şi cu întreţinerea
periodică adecvată.

EElliimmiinnaarree//rreecciiccllaarree

Respectaţi întotdeauna recomandările şi/sau regulamentele locale actuale care reglementează protecţia mediului şi
riscurile asociate reciclării sau eliminării echipamentelor la sfârşitul duratei de viaţă utile.

CCoonnttrraaiinnddiiccaaţţiiii

Nu se cunosc.

SSppeecciiffiiccaaţţiiii

Consultaţi eticheta saltelei pentru standardele aplicabile în materie de inflamabilitate.

MMooddeell ccuu bbaarriieerrăă iiggnniiffuuggăă 77000022--55--771122
559977--11,, 559977--22,, BBSS 66880077::22000066,, UUNNII 99117755,, BBSS 77117777::22000088

Lungime 2000 mm

Lăţime 860 mm

Grosime 120 mm

Greutate 9,2 kg

MMooddeell ccuu bbaarriieerrăă iiggnniiffuuggăă 77000022--22--551122 77000022--22--551144 77000022--55--551122 77000022--44--551188 77000022--44--552200

BBSS EENN559977--11,, BBSS EENN559977--22

Lungime 2000 mm 2000 mm 2000 mm 330 mm 330 mm

Lăţime 860 mm 860 mm 860 mm 710 mm 710 mm

Grosime 120 mm 140 mm 120 mm 180 mm 200 mm

Greutate 7,7 kg 8,8 kg 9,2 kg 1,6 kg 1,8 kg

MMooddeell 77000022--22--001122 77000022--22--001144 77000022--55--001122 77000022--44--001188 77000022--44--002200
Lungime 2000 mm 2000 mm 2000 mm 330 mm 330 mm

Lăţime 860 mm 860 mm 860 mm 710 mm 710 mm

Grosime 120 mm 140 mm 120 mm 180 mm 200 mm
Greutate 7,1 kg 8,2 kg 8,6 kg 1,4 kg 1,6 kg

MMooddeell 77000022--55--001144
BBSS EENN559977--11,,BBSS EENN559977--22

Lungime 2000 mm

Lăţime 860 mm

Grosime 140 mm

Greutate 10,5 kg
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MMooddeell ccuu bbaarriieerrăă iiggnniiffuuggăă 77000022--55--551144
BBSS EENN559977--11,,BBSS EENN559977--22,, BBSS 66880077::22000066,, UUNNII 99117755

Lungime 2000 mm

Lăţime 860 mm

Grosime 140 mm

Greutate 11,1 kg

Cadre de pat compatibile SSVV11,, SSVV22. Verificaţi disponibilitatea cadrelor de pat
cu reprezentantul dumneavoastră Stryker.

SSVV11,, SSVV22 cu prelungitor de pat
opţional

Încărcătură utilă sigură

215 kg

NNoottăă -- A nu se depăşi greutatea maximă a pacientului specificată pentru cadrul de pat. Consultaţi manualul de operare
pentru cadrul de pat.

Materialul saltelei

Spumă Poliuretan

Husă Poliester acoperit cu poliuretan

CCoonnddiiţţiiii ddee mmeeddiiuu OOppeerraarree DDeeppoozziittaarree şşii ttrraannssppoorrtt

Temperatură ambientală (38 °C)

(5 °C)

(60 °C)

(-40 °C)

Umiditate relativă (fără condens) 90%

20%

95%

10%

Presiune atmosferică 1060 hPa

800 hPa

1060 hPa

800 hPa

Stryker îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără preaviz.

IInnffoorrmmaaţţiiii ddee ccoonnttaacctt

Contactaţi serviciul pentru clienţi sau asistenţa tehnică Stryker la: +1 800-327-0770.

Stryker Medical International
Kayseri Serbest Bölge Şubesi
2. Cad. No:17 38070
Kayseri, Turcia
E-mail: infosmi@stryker.com
Telefon: + 90 (352) 321 43 00 (pbx)
Fax: + 90 (352) 321 43 03
Adresă web: www.stryker.com

NNoottăă -- Utilizatorul şi/sau pacientul trebuie să raporteze orice incidente grave legate de produs atât producătorului, cât şi
autorităţii competente din statul membru european unde este stabilit utilizatorul şi/sau pacientul.

Pentru a vizualiza online manualul de operare sau întreţinere, vizitaţi https://techweb.stryker.com/.
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Trebuie să aveţi la îndemână numărul de serie (A) al produsului dumneavoastră Stryker atunci când apelaţi serviciul pentru
clienţi Stryker. Includeţi numărul de serie în toate comunicările scrise.

AAmmppllaassaarreeaa nnuummăărruulluuii ddee sseerriiee

A

Puteţi găsi numărul de serie în interiorul husei saltelei. Desfaceţi fermoarul husei saltelei pentru a citi eticheta produsului.
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OOppeerraarree

CCoonnffiigguurraarree
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Utilizaţi întotdeauna aşternuturi împreună cu salteaua.
• Nu înfigeţi ace în husa saltelei. Găurile pot permite fluidelor corporale să intre în interiorul saltelei (partea centrală

interioară), ceea ce poate cauza contaminare încrucişată sau deteriorarea produsului.
• Utilizaţi întotdeauna salteaua împreună cu cadrele de pat compatibile, conform indicaţiilor din secţiunea de specificaţii a

acestui manual.

Pentru a instala salteaua (modelele 7002-2-012, 7002-2-014, 7002-5-012, 7002-2-512, 7002-2-514, 7002-5-512, 7002-5-
712, 7002-5-014, 7002-5-514):

1. Aşezaţi salteaua pe un cadru de pat compatibil.

2. Asiguraţi-vă că aliniaţi salteaua cu clapeta protectoare a husei orientată în jos (consultaţi Figura 1).

FFiigguurraa 11 –– CCllaappeettaa pprrootteeccttooaarree aa hhuusseeii

3. Verificaţi vizual ca salteaua să se încadreze între suporturile pentru saltea aflate pe fiecare latură a cadrului de pat
(Figura 2).

FFiigguurraa 22 –– SSuuppoorrtt ppeennttrruu ssaalltteeaa

4. Trageţi clapeta protectoare a husei peste fermoar.

5. Puneţi aşternuturi pe saltea înainte de a fi utilizată de pacient, respectând protocoalele spitalului dumneavoastră.

Pentru a instala saltelele cu margini ridicate şi prelungitor de pat (modelele 7002-4-018, 7002-4-020, 7002-4-518, 7002-4-
520), consultaţi Manualul de utilizare al produselor SSVV11, SSVV22.

GGeessttiioonnaarreeaa iinnccoonnttiinneennţţeeii şşii ssccuurrggeerriilloorr

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Monitorizaţi întotdeauna starea pacientului, la intervale regulate, pentru siguranţa acestuia.

Puteţi utiliza scutece de unică folosinţă sau aleze pentru gestionarea incontinenţei. Asiguraţi întotdeauna o îngrijire
adecvată a pielii după fiecare episod de incontinenţă.
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CCuurrăăţţaarreeaa
Curăţarea şi dezinfectarea sunt două procese separate. Curăţaţi produsul înainte de dezinfectare pentru a asigura
eficacitatea agentului de curăţare.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Nu spălaţi componentele interne ale acestei saltele. Aruncaţi salteaua dacă descoperiţi semne de contaminare în

interior.
• Nu scufundaţi salteaua în soluţii de curăţare sau dezinfectare.
• Nu permiteţi acumularea de lichid pe saltea.
• Nu călcaţi, nu curăţaţi chimic şi nu uscaţi husa saltelei în uscătorul de rufe.

AATTEENNŢŢIIEE
• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştergeţi produsul cu apă curată şi uscaţi bine fiecare produs după curăţare. Unii agenţi de

curăţare au caracter coroziv şi pot cauza deteriorarea produsului dacă sunt utilizaţi în mod necorespunzător. Dacă nu
clătiţi şi uscaţi corespunzător produsul, pot rămâne reziduuri corozive pe suprafaţa acestuia care ar putea cauza
degradarea prematură a componentelor esenţiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni de curăţare poate duce la
anularea garanţiei dumneavoastră.

• Agenţii de curăţare şi dezinfectanţii care conţin substanţe chimice agresive vor reduce durata de viaţă preconizată a
husei saltelei.

• Nu permiteţi scurgerea lichidelor în zona cu fermoar sau în clapeta protectoare a husei atunci când curăţaţi partea de jos
a saltelei. Lichidele cărora li se permite să intre în contact cu fermoarul se pot scurge în saltea.

• Permiteţi întotdeauna ca husa saltelei să se usuce înainte de depozitare, de a o acoperi cu aşternuturi sau de a aşeza
un pacient pe suprafaţa acesteia. Uscarea produsului contribuie la prevenirea performanţelor scăzute ale acestuia.

Respectaţi întotdeauna protocoalele de curăţare şi dezinfectare ale spitalului.

Pentru a curăţa husa saltelei:

1. Utilizând o cârpă curată, moale şi umedă, ştergeţi husa saltelei cu o soluţie de săpun delicat şi apă pentru a îndepărta
materiile străine.

2. Ştergeţi husa saltelei cu o cârpă curată şi uscată, pentru a îndepărta orice exces de lichid sau agent de curăţare.

3. Uscaţi bine.
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DDeezziinnffeeccttaarree

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Dezinfectaţi întotdeauna salteaua conform protocoalelor spitalului pentru a evita riscul de contaminare încrucişată şi

infecţie.
• Nu scufundaţi salteaua în soluţii de curăţare sau dezinfectare.
• Nu permiteţi acumularea de lichid pe saltea.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TTBB pentru curăţarea produsului.
• Nu utilizaţi peroxizi de hidrogen cu formulă accelerată sau substanţe cuaternare care conţin eteri de glicol întrucât

acestea pot deteriora husa saltelei.

AATTEENNŢŢIIEE
• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştergeţi produsul cu apă curată şi uscaţi bine fiecare produs după curăţare. Unii agenţi de

curăţare au caracter coroziv şi pot cauza deteriorarea produsului dacă sunt utilizaţi în mod necorespunzător. Dacă nu
clătiţi şi uscaţi corespunzător produsul, pot rămâne reziduuri corozive pe suprafaţa acestuia care ar putea cauza
degradarea prematură a componentelor esenţiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni de curăţare poate duce la
anularea garanţiei dumneavoastră.

• Permiteţi întotdeauna ca husa saltelei să se usuce înainte de depozitare, de a o acoperi cu aşternuturi sau de a aşeza
un pacient pe suprafaţa acesteia. Uscarea produsului contribuie la prevenirea performanţelor scăzute ale acestuia.

• Nu expuneţi excesiv husa saltelei la concentraţii ridicate de soluţii dezinfectante întrucât acestea pot degrada husa
saltelei.

• Nu permiteţi scurgerea lichidelor în zona cu fermoar sau în clapeta protectoare a husei atunci când curăţaţi partea de jos
a saltelei. Lichidele cărora li se permite să intre în contact cu fermoarul se pot scurge în saltea.

• Agenţii de curăţare şi dezinfectanţii care conţin substanţe chimice agresive vor reduce durata de viaţă preconizată a
husei saltelei.

• Nerespectarea instrucţiunilor de curăţare ale producătorului şi instrucţiunile de operare furnizate de Stryker poate afecta
durata de viaţă utilă a saltelei.

Dezinfectanţi recomandaţi:

• Substanţe cuaternare fără eteri de glicol

• Agenţi de curăţare fenolici (substanţă activă - o-fenilfenol)

• Soluţie de înălbitor cu clor (5,25% - mai puţin de 1 parte înălbitor la 100 părţi de apă)

• Alcool izopropilic 70%

Respectaţi întotdeauna protocoalele de curăţare şi dezinfectare ale spitalului.

Pentru a dezinfecta husa saltelei:

1. Curăţaţi şi uscaţi bine husa saltelei înainte de a aplica dezinfectanţi.

2. Aplicaţi soluţia de dezinfectare recomandată folosind lavete preîmbibate sau cârpe umede. Nu scufundaţi salteaua în
soluţia de dezinfectare.

NNoottăă -- Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunile aferente dezinfectantului în ceea ce priveşte durata de contact şi
cerinţele de clătire corespunzătoare.

3. Ştergeţi husa saltelei cu o cârpă curată şi uscată, pentru a îndepărta orice exces de lichid sau dezinfectant.

4. Lăsaţi husa saltelei să se usuce complet înainte de a o utiliza din nou.
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ÎÎnnttrreeţţiinneerree pprreevveennttiivvăă
Scoateţi produsul din uz înainte de efectuarea activităţilor de întreţinere preventivă.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Verificaţi întotdeauna salteaua de fiecare dată când curăţaţi husa acesteia. Respectaţi protocoalele
spitalului şi efectuaţi activităţile de întreţinere preventivă de fiecare dată când curăţaţi husa saltelei. Dacă este compromisă,
scoateţi imediat salteaua din uz şi înlocuiţi produsul pentru a preveni contaminarea încrucişată.

NNoottăă -- Curăţaţi şi dezinfectaţi partea exterioară a saltelei înainte de inspecţie, dacă este cazul.

Verificaţi următoarele aspecte:

Fermoarul şi husa (partea de sus şi partea de jos) nu prezintă rupturi, tăieturi, găuri sau alte orificii

Componentele interne nu prezintă pete rezultate în urma pătrunderii de lichide sau contaminării, desfăcând complet
fermoarul husei saltelei

Spuma şi celelalte componente nu s-au degradat şi nu se dezbină

Numărul de serie al produsului:

Completat de:

Data:
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