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GAMINIO INSTRUKCIJA 

Evakuacijos paklodė Optimal 

Kodas: 10-090200/10-080205 

 

Gamintojas: 

 

 
 

UAB “Slaugivita” 
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279 

info@slaugivita.com,www.slaugivita.com 

 

 

 

 

Vartotojo instrukcijos numeris: 95-001107 

 

 

CE 
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS 

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas 

 

Įspėjimas!  

 

1. Niekada neneškite paciento ir čiužinio ant evakuacijos paklodės. 

 

2. Nenaudokite evakuacijos paklodės be čiužinio. 

 

3. Evakuacijos paklodė turi būti klojama po čiužiniu ir tvirtinama prie čiužinio elastinių gumų kampuose 

pagalba. 

 

4. Svarbu teisingai padėti paklodę ir nesumaišyti viršutinės ir apatinės dalies. Žiūrėkite ženklinimą. 

 

5. Nuo kontakto su atvira liepsna ar karštu paviršiumi, pvz. uždegta cigarete ar karšta lempa, gaminys gali 

būti pažeistas ir prarasti savo funkcijas. 

 

6. Čiužinys turi būti tinkamas ant jo gulinčio paciento svoriui, kitaip yra rizika sužeisti pacientą. 

 

ŽENKLAI 

   
 

Perskaitykite instrukcija Garantija CE ženklinimas Nemesti prie buitinių 
atliekų 

 
   

Gali būti perdirbtas Atsparus liepsnai Valymas Maksimum 1% chloro 
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1. Įvadas 

Perskaitykite šią instrukciją prieš pradedant naudoti evakuacijos paklodę. 

 

1.1.  Bendra informacija 

 

Šis produktas yra medicininė įranga, turinti CE ženklinimą pagal MDD 93/42/EEC. Jis taip pat atitinka 

medicinos prietaisų standartus. 

 

1.2. Paskirtis 

 

Optimal evakuacijos paklodė skirta kilus pavojui greitai evakuoti prie lovos prikaustytus pacientus. Taip pat 

gali būti naudojama evakuojant laiptais. 

Paklodė ergonomiško dizaino ir gaminama iš tvirtų medžiagų, kurios gerai slysta  sausu ar drėgnu 

paviršiumi. Ji taip pat turi rankenas šonuose. 

 

1.3. Evakuacijos instrukcijos 

 

Kilus gaisrui ar kitam pavojui, nėra laiko pagalvoti, ką daryti toliau. Todėl labai svarbu. Kad evakuacijos 

įranga ir procedūros būtų planuojamos ir žinomos iš anksto. 

 

Optimal evakuacijos paklodė turi po 3 rankenas trumpuosiuose galuose. Iš šonų yra juostos su lipdukais, 

skirtos pritvirtinti asmenį prieš evakuojant. Kampuose paklodė turi elastines gumas tvirtinimui prie čiužinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įspėjimas! 

 

Asmuo, atliekantis evakuaciją, turi būti apmokytas. Visada patikrinkite evakuacijos priemones, kad 

įsitikinti jog evakuacija gali būti atlikta tinkamai. 
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Evakuacijos instrukcijos 

 

  
Nukėlimas iš lovos 

 

- Informuokite pacientą, kas vyksta. 

- Nuleiskite ir užfiksuokite lovą. 

- Ištraukite juostas su lipdukais ir apjuoskite pacientą taip, kad čiužinys jį apgaubtų. 

- Naudokite rankenas kojūgalyje ir patraukite čiužinį nuo lovos. 

- Lėtai nuleiskite pacientą ant grindų. 

 

Ant lygaus paviršiaus 

 

Traukite už rankenų kojūgalyje 

Traukdami šiek tiek atsiloškite atgal 

 

 

 

 

 

 

Žemyn laiptais 

 

- Ženkite atbulas, kol visas čiužinys bus ant laiptų. 

- Apsisukite veidu į ėjimo kryptį. 

- Viena ranka laikykitės už turėklų, kita ranka 

traukite čiužinį už vidurinės rankenos. 

- Nulipkite laiptais. Svarbu palaikyti reikiamą greitį, 

nebėgti. 

 

 

Apmokymai 

Turėkite omenyje apmokymų metu: 

 

Traukdami nuo lovos: 

Pacientas neturi gulėti labai aukštai ir siekti galva čiužinio viršų. Yra rizika sužeisti galvą traukiant čiužinį nuo 

lovos. 
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Traukiant laiptais: 

Bandykite traukti tuščią čiužinį, kad išmokti technikos. 

Kai bandote su pacientu ant čiužinio, galite perverti virvę per galvūgalio kilpas. Antras asmuo gali eiti iš 

paskos ir pagelbėti iškilus nesklandumams. 

Patartina praktikuoti ant tų pačių laiptų, kur vyks evakuacija. 

 

Bendros nuostatos 

Svarbiausias mokymų tikslas ne pasiekti didelį greiti, bet išmokti taisyklingos technikos. 

 

Apmokymų priemonės 

Dėl didelės priemonių apkrovos evakuacijos metu, visada patikrinkite siūles ir rankenas apmokymams 

pasibaigus. Mes rekomenduojame, kad priemonės, naudojamos apmokymams, būtų pažymėtos ir 

naudojamos tik tam tikslui. 

 

Paaiškinimai 

Jeigu juostos su lipdukais neužsegtos, yra rizika, kad pacientas nuslys/nusiris nuo čiužinio. 

Traukimas už kojūgalio sumažina įtampą traukiančiajam, o tai reiškia greitesnę ir saugesnę evakuaciją. 

Traukimas laiptais yra sudėtingiausia evakuacijos dalis, ir turi būti apmokoma ypač atsakingai. 

Paciento rankos turi būti sutrauktos juostomis su lipduku. Tai sumažina riziką, kad iš baimės asmuo į ką nors 

įsikibs. 

 

Pastaba 

 

Care of Sweden pagamino DVD su evakuacijos instrukcijomis. Jį galite užsakyti per savo tiekėją. 

 

 

2. Produkto aprašymas ir naudojimas 

 

Optimal evakuacijos paklodė skirta kilus pavojui greitai evakuoti prie lovos prikaustytus pacientus. Taip pat 

gali būti naudojama evakuojant laiptais. 

 

Evakuacijos paklodė turi būti klojama po čiužiniu ir tvirtinama prie čiužinio elastinių gumų kampuose 

pagalba. Tai yra labai paprasta, paklodė gaminama kelių dydžių, kad tiktų daugumai čiužinių. Paklodė 

ergonomiško dizaino ir gaminama iš tvirtų medžiagų, kurios gerai slysta  sausu ar drėgnu paviršiumi. Ji taip 

pat turi rankenas šonuose. 

 

Tai paprasta ir saugi priemonė evakuacijai. Ji atitinka Švedijos standarto reikalavimus (SS 876 00 39) 

evakuacijos paklodėms. 

 

Medžiaga: Poliamidas/poliesteris. 

 

Atsparumas liepsnai: SS876 00 01, klasė B. 

 

Garantija: 2 metai. 
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3. Išpakavimas ir instaliacija 

 

3.1. Išpakavimas 

 

Patikrinkite, ar pakuotė nepažeista. Jei pastebėjote pažeidimus, susisiekite su tiekėju prieš naudodami 

produktą. 

 

3.2.  Instaliacija 

 

Evakuacijos paklodė klojama po čiužiniu. Nėra svarbu, kur galvūgalis, kur kojūgalis. 

 

Evakuacijos paklodė pažymėta „Ši pusė į viršų“. Svarbu teisingai pakloti paklodę, kadangi ji turi lengvai 

slysti. 

 

Pritvirtinkite paklodę prie čiužinio kampų elastinių gumų pagalba (žr. pav.). 

 

Dabar paklodė paruošta naudojimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Priežiūros instrukcijos 

Svarbu vadovautis pateiktomis instrukcijomis prieš pradedant naudoti paklodę kitam pacientui. 

 

Valykite muilu ir vandeniu. 

Skalbti 70°C temperatūroje. 

Galima džiovinti centrifugoje. 

Kai skalbiate, susekite juostas lipdukais. 

Kiekviena paklodė turi priežiūros etiketę. 
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5. Kita informacija 
 

5.1. Sandėliavimas 

Laikykite sausoje patalpoje kambario temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. 

5.2. Žymėjimas 

Paklodė žymima pagaminimo data, serijos numeriu, dydžiu, priežiūros instrukcija ir EAN barkodu. 

5.3. Garantija 

Optimal evakuacijos paklodei suteikiama 2 metų garantija. Garantija suteikiama gamybos klaidoms. 
Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui ar pažeidimams, kurie atsirado 
dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar dėl netinkamos jo priežiūros. 

5.4. Priežiūra 

Evakuacijos paklodei nereikia jokios ypatingos priežiūros, išskyrus aprašytą. 

5.5. Remontas  

Susisiekite su tiekėju. 

5.6. Perdirbimas 

Gaminys yra visiškai perdirbamas ir turi būti naikinamas kaip „degiosios atliekos“. Jokio išmontavimo. 

5.7. Grąžinimas ir skundai 

Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Grąžinti gaminį reikia laikantis tiekėjo nurodymų ir tik po to, kai 

pateikiamas skundas. Apie pažeidimus transportavimo metu turi būti pranešama transportuojančiam 

agentui. 

Pagaminta 
Care of Sweden 

Kontaktai: 
Tel.: +46 771 106600 
Faks.: +46 325 12840 
El. paštas: info@careofsweden.se 
Internetas: www.careofsweden.com 

Adresas:  
Care of Sweden AB 
Box 158, SE-512 24 Svenljunga, Švedija 

Apsilankymų/krovinių adresas: 
Boråsvägen 14, SE-512 53 Svenljunga,  Švedija 

Tiekėjas 

UAB "Slaugivita" 

Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai, Lietuva 

Tel. +370 41 522439 

Fax. +370 41 595279 

E-mail: info@slaugivita.com 

www.slaugivita.com 

© Care of Sweden AB, 2011 

mailto:info@careofsweden.se
mailto:info@careofsweden.se
http://www.slaugivita.com/
http://www.slaugivita.com/
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                        

GARANTINIS TALONAS 

 

Įrengimo pavadinimas: Evakuacijos paklodė Optimal 

 

Modelis:  
 

Serijos Nr._______________________________________________________________ 

 
 

Pardavimo data____________________ PVM Sąskaitos-faktūros Nr.___________________ 

 
 

 

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama ___24_____ garantija  nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami 

gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 
Garantija netaikoma:  

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado 

dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal 

paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar 

nekokybiški priedai. 

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių nelaimių 
atvejais. 

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija 

galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

Pirkėjo parašas___________________________ 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204 

info@slaugivita.com          www.slaugivita.com 

1. Gedimas_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
  

Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

mailto:info@slaugivita.com
mailto:info@slaugivita.com

