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SALVACLIP PRILAIKYMO PRODUKTAI 

 

 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

SALVACLIP produktai specialiai sukurti siekiant išspręsti nestabilumo problemas, susijusias su fizine ar 
psichine negalia. Jie neleidžia pacientams nuslysti iš vežimėlio ar kėdės, parvirsti ir susižeisti. 

SALVACLIP produktai atlieka sutvirtinimo funkciją ir turi būti naudojami tik pagal gydytojo nurodymą. 

Laikykites ligoninės, pensionato ar slaugos ligoninės vidaus taisyklių, reglamentuojančių pacientų 

fiksaciją. Fiziniai asmenys turi griežtai laikytis šeimos gydytojo-terapeuto nurodymų. 

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, esančią kiekvienoje SALVACLIP produkto pakuotėje, prieš 

pradedant naudoti produktą. Nenaudokite SALVACLIP produktų, jei nesate tikri, kad teisingai supratote 
instrukciją.  

Jeigų turite klausimų dėl produkto naudojimo, kreipkitės į gamintojo atstovus: UAB “Slaugivita, Šiauliai, 

nemokama linija 8 800 00225, www.slaugivita.com 
 

DĖMESIO: 

 Neteisingas fiksacijos ir prilaikymo produktų naudojimas gali sukelti rimtus sužalojimus ar net 
paciento užveržimą. 

 Pastoviai stebėkite pritvirtintą pacientą, kaip nurodyta jūsų įstaigos vidaus taisyklėse. 

 Nenaudokite SALVACLIP produktų kitiems, nei nurodyta, tikslams. 

 

Atkreipkite dėmesį į sekančias rekomendacijas: 

 

1. Išsirinkite tinkamą SALVACLIP produktą atsižvelgiant į kėdės tipą ar paviršių, ant kurio 
pacientas guli. 

 

Vežimėlyje: 

- SALVACLIP liemenės, kodai SCP4000 ir 4050 

- SALVACLIP liemenės, kodai SCP4100, 4150, 4200 ir 4250 

- SALVACLIP diržai, kodai SCP4300 ir 4275 

       Kėdėje: 

- SALVACLIP liemenės, kodai SCP4000 ir 4050 

- SALVACLIP diržai, kodai SCP4300 ir 4275 
 

Lovoje ar neštuvuose: 

- SALVACLIP lankstus lovos diržas SCP4500 
        

         Pagalbai vaikščiojant: 

- SALVACLIP diržas SCP4400 ir 4450 

- SALVACLIP lankstus pagalbos dirías SCP4550 

 
2. Pasirinkite tinkamą produkto dydį, atsižvelgiant į paciento kūno sudėjimą: 

- Standartinis ar Universalus dydis 

- Dydis L stambiems pacientams 
 

3. Patikrinkite produktą prieš pradedant naudoti. Dažnas naudojimas ir skalbimas gali pažeisti 

gaminio struktūrą. Jeigu pastebėjote lūžius, iširusias siūles, nutrinimus, pakeiskite produktą į 
naują. Nenaudokite pažeisto produkto, tai gali sukelti paciento sužalojimus. 

 

Priežiūra: 

 SALVACLIP produktai nėra atsparūs liepsnai. Nepalikite jų šalia atviros ugnies ar degančios 

cigaretės. 

 SALVACLIP produktai pagaminti iš medvilnės/poliesterio ir gali būti skalbiami 40º C 
temperatūroje. Skalbimo instrukciją rasite ant etiketės, prisiūtos prie produkto. 

 Pastoviai nuvalykite pūkus ir siūlus nuo lipduko, kad užtikrinti stiprią fiksaciją. 
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”      

                   

GARANTINIS TALONAS 
Įrengimo pavadinimas: SALVACLIP PRILAIKYMO PRODUKTAI 

 

Modelis:  
 

Serijos Nr.: _______________________________________ 

 
Pardavimo data:                                   PVM Sąskaitos-faktūros SLS  Nr.:   

 

 
Pardavėjo pavardė: _______________________               Parašas _______________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama; kompresoriui 12 mėn. 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. 

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, 

prašome sugedusį  gaminį supakuoti  (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui 

. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal. 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

 
Pirkėjo parašas___________________________ 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

info@slaugivita.com          www.slaugivita.com 

 
1. Gedimas______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  
Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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