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SSeemmbboolllleerr

Çalıştırma talimatı/Kullanma talimatına
başvurun

Genel uyarı

Ellerinizi uzak tutun

İtmeyin

Katalog numarası

Üretici

CE işareti

Avrupa Topluluğu yetkili temsilcisi

Güvenli çalışma yükü

Güvenli çalışma yüküyle birlikte ekipman
kütlesi

Azami hasta ağırlığı

Kuru tutun

Ambalajı keskin nesnelerle açmayın

GGüüvveennlliikk öönnlleemmlleerriinniinn öözzeettii

UUYYAARRII

Hastanın veya kullanıcının kişisel güvenliği söz konusu
olabilir. Bu bilgilerin göz ardı edilmesi, hastanın veya
kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

DDİİKKKKAATT

Bu talimat, ekipman hasarından kaçınmak için izlenmesi
gereken özel prosedürlere veya önlemlere işaret
etmektedir.

UUYYAARRII
• Doğrudan yatağın uçlarına oturmayın. Aşırı ağırlık,

şilte destek yüzeyinin devrilmesine ve hastanın
yaralanmasına neden olabilir.

• Hasta yatağa çıkarken veya yataktan inerken mutlaka
tekerlek frenlerini uygulayın. Frenlerin sıkıca
kilitlendiğinden emin olmak için yatağı itin. Yatak
hareket etmediğinde her zaman frenleri etkinleştirin.
Hasta yatağa çıkarken veya yataktan inerken yatağın
hareket etmesi durumunda yaralanmalar oluşabilir.

• Cihazın azami hasta ağırlığı sınırı 160 kg’dir. Güvenli
çalışma yükü 180 kg’dir. Bu sınırı aşan ağırlıklar,
cihazın kırılmasına veya çökmesine yol açarak
hastanın yaralanmasına neden olabilir.

• Hasta pronken son kullanıcının yaralanmasından
kaçınmak için yatağı ayak barı tutamağından itin.
Ayrıca Fowler (hasta destek yüzeyinin baş ucu)
kaldırıldığında yatağı baş ucundan itebilirsiniz.

• Emniyet kemeri veya yan ray bulunmadığından
doluyken hasta yatağını hareket ettirirken dikkatli
olun.

• Serum askısını çekme/itme cihazı olarak kullanmayın.
Ürün hasarı oluşabilir.

ÜÜrrüünn ttaannıımmıı

EEmmeerrggeennccyy RReelliieeff BBeedd, hasta destek yüzeyiyle birlikte
kullanılan ve bir serum askısı içeren elektriksiz, manuel
olarak ayarlanabilir bir hastane yatağıdır. Elektriksiz
hasta destek yüzeyi, çerçevenin boyutlarına uyar. Bu
temel yatak ve yüzey, COVID‑19 salgını sırasında
hastane yataklarındaki yetersizliğe yanıt olarak
geliştirilmiştir.
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KKuullllaannıımm eennddiikkaassyyoonnllaarrıı

EEmmeerrggeennccyy RReelliieeff BBeedd, genel hastanelerde veya yerel,
eyalet düzeyinde veya federal duyuru durumlarında
geçici acil durum ortamlarında hastaların
konumlandırılması, tedavisi, nekaheti, desteklenmesi ve
taşınmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ürün,
yalnızca COVID‑19 salgını süresince kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Elektriksiz destek yüzeyi, hastanın tedavi
ve muayenesi için bir destek yüzeyi sağlamak üzere
tasarlanmıştır.

ÜÜrrüünn ççiizziimmii
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A Ayak barı tutamağı
B Fowler
C Serum askısı
D Fren tekerleği

SSeerruumm aasskkııssıınnıı ttaakkmmaa

1. Rue ring maşalı veya çatal pimi serum askısı
soketinden çıkarın.

2. Serum askısını (C) serum askısı soketine takın.

3. Rue ring maşalı veya çatal pimi serum askısını
sabitlemek için serum askısı soketine tekrar takın.

TTeemmiizzlliikk

Önerilen temizlik yöntemi:

1. Ürünün tüm ekspoze yüzeylerini yumuşak bir deterjan
püskürterek veya önceden deterjana batırılmış
mendillerle elde yıkayın.

2. Uygun temas süresi ve durulama gereklilikleri için
temizlik solüsyonu üreticisinin talimatını izleyin.

3. Yeniden kullanıma almadan önce ürünün kurumasını
bekleyin.

NNoott -- Aşırı satürasyondan kaçının. Ürünü ıslak
bırakmayın.

DDeezzeennffeekkssiiyyoonn

Bu ürünün yüzeyleri için önerilen dezenfektanlar:

• <%3 glikol eter içeren kuaterner (etken madde -
amonyum klorür)

• Fenolik (etken madde - o-fenilfenol)

• Klorlu çamaşır suyu solüsyonu (%5,25 - 100 birim
suda 1 birimden az çamaşır suyu)

• Alkol (etken madde - %70 izopropil alkol)

Önerilen dezenfeksiyon yöntemi:

1. Dezenfektan solüsyon üreticisinin seyreltme
önerilerine uyun.

2. Önerilen dezenfektan solüsyonu püskürterek veya
önceden solüsyona batırılmış mendillerle uygulayın.

3. Ürünün tüm ekspoze yüzeylerini önerilen
dezenfektanla elde yıkayın.

4. Yeniden kullanıma almadan önce ürünün kurumasını
bekleyin.

NNoott
• Aşırı satürasyondan kaçının. Ürünü ıslak bırakmayın.
• Uygun temas süresi ve durulama gereklilikleri için

üreticinin seyreltme önerilerine uyun. Düzgün
dezenfeksiyon için kimyasal üreticisinin kılavuzlarına
uyun.
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