EZ-200 Podložka pro přesun pacienta
Systém pro přesun pacientů

Návod k použití

PŘEDMLUVA
Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace
uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s
požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny
jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor
pro manuální manipulaci.

POPIS VÝROBKU
EZ-200 je lehké skládací zařízení pro přesun pacientů, na kterém se přenáší pacienti
mezi postelí a rentgenovým stolem, operačním stolem, sprchovým vozíkem nebo
nosítky sanitky. Jedná se o efektivní podložku pro přesun pacienta a polstrovanou
přesuvnou trubici v jednom.

SPECIFIKACE VÝROBKU
EZ-200
Velikost (±3%)

156x55 cm (rozložená)

Čistá hmotnost

0,9 kg

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel, nosítka, vozík a stoly
bezpečně zajištěny brzdou.
• Předtím, než na ně položíte EZ-200, ujistěte se, že jsou postel a nosítka, vozík či
stoly ve vyrovnané poloze. Důrazně se doporučuje, aby všechny povrchy byly ve
vyrovnané poloze a nebyly mezi nimi žádné mezery.
• Nesterilizujte EZ-200 při vysoké teplotě.
• Při rolování EZ-200 se ujistěte, že jsou vlasy pacienta umístěny na vnější vrstvě z
dosahu rolování, aby při rolování nedošlo k namotání vlasů.
• EZ-200 očistěte povrchovým dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte vysoce
teplotní sterilizace.
• Bezpečné pracovní zatížení je 150 kg

NÁVOD K OBSLUZE

1. Rozložte EZ-200 a zatlačte jej
k pacientovi.

2. Nakloňte pacienta na jednu stranu a
vsuňte EZ-200 pod pacienta

3. Opatrně pacienta tlačte a EZ-

4. Nakloňte pacienta na stranu a vysuňte

200 jednoduše přejede přes

EZ-200 zpod pacienta. Pak můžete

mezeru z postele do postele.

podložku snadno vytáhnout.

VÝKRES A SEZNAM ČÁSTÍ

Vnitřní podložka s
povrchem s velmi nízkým
třením
Venkovní rolovací
protipožární
zpomalovací
plachta

KONTROLNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ
Položka Obsah kontroly a požadavky na bezpečnost

1

2

3

Výsledek
kontroly

Jsou uvedené informace o zákazníkovi úplné?

OK

Je zobrazený jazyk stejný jako požadoval
zákazník?

OK

Ujistěte se, že jsou všechny základové šrouby
bezpečné a nástroj je v dobrém stavu

OK

Potvrďte, že jsou připevněny všechny výstražné
4

značky a označení.

OK

5

Povrchy, hrany nebo rohy byly zbaveny otřepů

OK

6

Typový štítek

OK

7

Značka CE

OK

8

Návod k použití

OK

9

Zkontrolujte bezpečnostní prvky odkazující na
TCF

OK

10

Podepsané ES prohlášení o shodě

OK

Komentář

EZ-Care Solution Co. Ltd. EZ-Care Solution Co. Ltd. EZ-Care Solution Co. Ltd. EZ-Care Solution Co. Ltd. EZ-Care Solution Co.

ES prohlášení o shodě
Níže podepsaný, Terry Kuo, zastupující EZ-Care Solution Co. Ltd., 5F., No. 15, Lane 548,
RueiGuang Rd., Neihu District, Taipei, Tchaj-wan (Čína) 114; dodavatel prohlašuje, že
výrobky popsané níže:
Systém pro přesun pacientů EZ-Go
Model:
EZ100/100P/110/150/150P/200/211 řady /215/221/230/250 Podložka na přesun pacienta
EZ-115 Sada pro domácí péči
EZ-300/EZ-410 Otočný polohovací polštář
EZ-510/520/EZ-510 Deska pro přesun typu motýl
EZ-600 (6 směrná) Multifunkční podložka pro přesun pacienta
EZ-610 (6 směrná plus) Multifunkční podložka pro přesun pacienta
EZ-710 Evakuační křeslo pro přesun pacienta
EZ900/905/910/915/925/900B/900C/905B/901B/915B/925B Pás pro přesun pacienta
EZ-950 Repoziční pás
EVC-100/200/300 Nouzová evakuační lehká nosítka
EVC400/EVC500 Nouzová evakuační podložka/Evakuační matrace
Systém prevence pádu CareWatch
Model:
OWG-MAT/CW400 Jednosměrná protiskluzová matrace
PA-BED / PA-CHAIR bezpečnostní podložka s alarmem
CW100 Nastavitelná pomocné madlo k posteli
CW-300 Multifunkční chodítko
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jsou prostředky třídy I dle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
Pokud je používán a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly správné praxe a
doporučeními v návodu k použití, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
Pro nejvíce specifická rizika tohoto zařízení byla bezpečnost a shoda se základními požadavky
směrnice posuzována na základě:
- Mezinárodní norma ISO 14971:2000.
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Podepsáno na Tchaj-wanu dne 14. července 2020
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