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SVARĪGI 

Pirms izmantošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju 

 

 

UZMANĪBU! 
 

1. Nekad nenesiet matraci un pacientu uz evakuācijas palaga. 

2. Nekad neizmantojiet evakuācijas palagu bez matrača. 

3. Evakuācijas palagu ir jānovieto zem matrača un tas ir jāpiestiprina pie matrača ar 

elastīgajām gumijām, kas atrodas stūros. 

4. Svarīgi novietot palagu ar pareizo pusi uz leju. Skatīt marķējumu uz produkta. 

5. Ja produkts nonāk saskarē ar uguns avotiem un karstām virsmām, piemēram, atklāta 

uguns, degoša cigarete vai karsta lampa, produkts var tikt sabojāts un zaudēt savas 

funkcijas. 

6. Matracim ir jāatbilst pacienta svaram, citādi pastāv risks savainot pacientu. 

 

 

 

 

SIMBOLI 

 
 

   
 

Pārlasiet instrukciju Garantijas laiks CE marķējums Neizmest kopā ar 

sadzīves atkritumiem 

 
   

Var būt atkārtoti 

pārstrādāts 

Ugunsdrošs Tīrīšana Maks. 1% hlora 
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1. Ievads 
 

Pirms evakuācijas palaga izmantošanas pārlasiet šo instrukciju. 

 

1.1.  Vispārīga informācija 

 

Šis produkts ir medicīnas prece, kam ir CE marķējums atbilstoši MDD 93/42/EEC prasībām. 

Palags atbilst medicīnas ierīču standartiem.  

 

1.2. Nolūks 

 

Optimal evakuācijas palags ir paredzēts tam, lai, izceļoties ugunsgrēkam, ātri varētu evakuēt 

pacientus, kas nevar piecelties no gultas. Var izmantot arī tad, ja evakuācija notiek pa 

kāpnēm. Palagam ir ergonomisks dizains un tas ir izgatavots no stipra materiāla, kas labi slīd 

gan pa sausu, gan pa mitru virsmu. Ir rokturi abos sānos.  

 

1.3. Evakuācijas instrukcijas 

 

Izceļoties ugunsgrēkam vai citām briesmām, nav laika domāt, ko darīt tālāk, tāpēc ir ļoti 

svarīgi, ka evakuācijas aprīkojums un procedūras ir zināmas un saplānotas jau iepriekš. 

 

Optimal evakuācijas palagam ir 3 rokturi īsākajos galos. Sānos ir siksnas ar lipekļiem, kas ir 

paredzētas tam, lai piestiprinātu pacientu pirms evakuācijas. Palaga stūros ir elastīgas gumijas 

stiprināšanai pie matrača.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanību! 

 

Personai, kura veic evakuāciju, ir jābūt apmācītai. Vienmēr pārbaudiet 

evakuācijas piederumus, lai būtu droši, ka evakuāciju var veikt pareizi.  
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Evakuācijas instrukcijas 

 

  

Nocelšana no gultas 

 Informējiet pacientu par to, kas notiek. 

 Nolaidiet un nofiksējiet gultu.  

 Izvelciet siksnas ar lipekļiem un aplieciet ap pacientu tā, lai matracis apņem 

pacientu. 

 Izmantojiet rokturus, kas atrodas kājgalī un noceleit matraci no gultas. 

 Lēni nolaidiet pacientu uz grīdas. 

 

 

Uz līdzenas virsmas 

 Velciet aiz rokturiem kājgalī.  

 Velkot, nedaudz atliecieties atpakaļ. 

 

 

 

 

 

Lejup pa kāpnēm 

 Ejiet atmuguriski, kamēr viss matracis atrodas uz kāpnēm. 

 Pagriezieties ar seju iešanas pozīcija. 

 Ar vienu roku balstieties pret margām, 

ar otru velciet matraci aiz vidējā 

roktura.  

 Nokāpiet no kāpnēm. Svarīgi saglabāt 

nepieciešamo ātrumu, neskriet.  
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Apmācības/treniņš: 

Apmācību laikā paturiet prātā, ka:  

 

 

Velkot no gultas: 

 Pacients nedrīkst gulēt augstu un galvai jābūt novietotai uz matrača. Ir risks sasist 

galvu, velkot matraci lejā no gultas.  

 

Vekot pa kāpnēm: 

 Mēģiniet vilkt tukšu matraci, lai apgūtu tehniku. 

 Kad trenējaties ar pacientu, kas guļ uz matrača, varat izvērt virvi caur rokturu cilpām, 

kas atrodas galvgalī. Otra persona var iet blakus un nepieciešamības vai porblēmu 

gadījumā palīdzēt. 

 Rekomendējams trenēties uz tām pašām kāpnēm, pa kurām varētu notikt evakuācija. 

 

 

Vispārīgie noteikumi 

 Svarīgākais apmācību mērķis ir nevis sasniegt lielu ātrumu, bet apgūt pareizu tehniku.  

 

Apmācību līdzekļi 

 Lielas noslodzes dēļ evakuācijas laikā, vienmēr pārbaudiet šuves un rokturus tad, kad 

beidzas apmācības. Mēs rekomendējam to, lai līdzekļi, kas tiek izmantoti apmācībām, 

būtu speciāli „iezīmēti“ un izmantoti tikai šādam mērķim (apmācībām un pordukta 

pareizas izmantošanas treniņiem). 

  

Skaidrojumi 

 Ja siksnas ar lipekļiem netiek aizpogātas, pastāv risks, ka pacients noslīdēs/nokritīs no 

matrača.  

 Vilkšana aiz kājgaļa samazina spriedzi pacientam, kas nozīmē ātrāku un drošāku 

evakuāciju.  

 Vilkšana pa kāpnēm ir sarežģītākā evakuācijas daļa, tāpēc šai apmācību daļai ir 

jāpievērš īpaša uzmanība.  

 Pacienta rokām ir jābūt fiksētām ar siksnām ar lipekļiem. Tas samazina risku, ka 

cilvēks no bailēm kaut kur ieķersies ar rokām. 

 

 

 

Piezīme! 

Care of Sweden ir izveidojis DVD  ar evakuācijas instrukcijām. To varat 

pasūtīt pie sava piegādātāja. 
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2. Produkta apraksts un lietošana 
 

Optimal  evakuācijas palags ir paredzēts tam, lai, izceļoties briesmām, varētu ātri evakuēt 

pacientus, kuri nevar izkāpt no gultas. To var izmantot arī evakuējot pa kāpnēm.  

 

Evakuācijas palagam ir jābūt paklātam zem matrača ir piestiprinātam pie matrača ar 

elastīgajām gumijām, kas atrodas palaga stūros. Tas ir ļoti vienkārši – palags tiek ražots 

dažādos izmēros, lai atbilstu lielākajai daļai matraču. Palags ir ergonomiska dizaina un 

izgatavots no stipra materiāla, kas labi slīd gan pa sausu, gan pa mitru virsmu. Tam ir arī 

rokturi sānos. 

 

Tas ir vienkāršs un drošs līdzeklis evakuācijai. Tas atbilst Zviedrijas standarta prasībām (SS 

876 00 39), kas piemērotas evakuācijas palagiem. 

 

Materiāls: Poliamīds/poliesters.  

 

Ugunsdrošība:  SS876 00 01, B klase. 

 

Garantija: 2 gadi. 
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3. Izpakošana un uzstādīšana  
 

3.1. Izpakošana 

 

Pārliecinieties, ka iepakojums nav bojāts. Ja novērojat bojājumus, pirms produkta 

izmantošanas sazinieties ar piegādātāju. 

 

 

3.2. Uzstādīšana 

 

 Evakuācijas palags ir jāklāj zem matrača. Nav svarīgi, kura puse ir liekama kājgalī un 

kura puse ir liekama galvgalī.  

 

 Evakuācijas palags ir marķēts ar  norādi, kura palaga puse ir liekama uz augšu. Ir 

svarīgi pareizi paklāt palagu, lai tas slīdētu viegli.  

 

 Piestipriniet palagu pie matrača stūriem ar elastīgajām gumijām (skat. att. zemāk). 

 

 Tagad palags ir sagatavots lietošanai. 
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4. Kopšanas instrukcijas 
 

Pirms palaga izmantošanas citam pacientam, ir svarīgi vadīties pēc informācijas, kas norādīta 

lietošanas instrukcijā.  

 

 Tīrīt ar ziepēm un ūdeni. 

 Mazgāt 95°C temperatūrā. 

 Var žāvēt centrafūgā. 

 Mazgājot, siksnas sastipriniet ar lipeklīšiem.  

 Katram palagam ir etiķete ar kopšanas instrukciju. 
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5. Cita informācija 
 

 

5.1. Uzglabāšana 

Uzglabāt sausā telpā istabas temperatūrā. Izvairieties no tiešiem saules stariem.  

5.2.Marķējums 

Palagam ir norādīts izgatavošanas datums, sērijas numurs, lielums, kopšanas instrukcija un 

EAN svītrkods.  

5.3.Garantija 

Optimal evakuācijas palagam ir 2 gadu garantija. Garantija attiecas uz ražošanas kļūdām. 

Garantija nav spēkā bojājumiem, kas radušies ikdienišķam izstrādājuma nolietojumam vai 

stāvokļa bojājumiem, kas radušies nepareizas un neuzmanīgas lietošanas dēļ.  

5.4.Kopšana 

Evakuācijas palagam nav nepieciešam īpaša apkope, izņemot aprakstīto.  

5.5.Remonts  

Kontaktējaties ar piegādātāju.  

5.6.Pārstrāde 

Izstrādājums ir pilnībā pārstrādājams un tas ir iznīcinās kā „viegli uzliesmojoši atkritumi“, 

nav nepieciešama nekāda izjaukšana.. 

5.7. Atgriešana un sūdzības 

Ar sūdzībām jāvēršas pie piegādātāja. Atgriežot preci ir jāievēro piegādātāja norādījumus, 

preci iespējams atgriezt tikai tad, kad ir iesniegta sūdzība. Apr bojājumiem, kas radušies 

transportēšanas laikā, jāziņo personai, kas vaikusi transportēšanu.  
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Ražotājs 

Care of Sweden 

Kontakti: 

Tel.: +46 771 106600 

Faks.: +46 325 12840 

El. pasts: info@careofsweden.se 

Mājaslapa: www.careofsweden.com 

Adrese:  

Care of Sweden AB 

Box 158, SE-512 24 Svenljunga, Zviedrija 

Vizītes / Preces adrese: 

Boråsvägen 14, SE-512 53 Svenljunga,  Zviedrija 

Piegādātājs  

SAS "Slaugivita" 

Dubijos g. 16, 77172 Šauļi, Lietuva 

Tel. +370 41 522439 

Fakss. +370 41 595279 

E-pasts: infolv@slaugivita.com 

www.slaugivita.com 

© Care of Sweden AB, 2011 

 

  

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

      

GARANTIJAS TALONS’ 

 

Iekārtas nosaukums: Evakuācijas palags  

Modelis: Optimal 
Pārdošanas datums:                             PVN faktūrrēķina LAT   Nr.:   

Pārdevēja uzvārds_____________________________ Paraksts _______________________ 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Z.V. 

Šim izstrādājumam noteikta 24  mēnešu garantija. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar izstrādājuma materiālu 

kvalitāti vai ražošanas defektiem. 

Garantija netiek piemērota:  

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja 

bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju. 

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, lietojot ne pēc 

uzdevuma vai tīšprātīgas bojāšanas rezultātā. 

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārtu) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika 

pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.   

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, apliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko nelaimju gadījumos. 

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB “Slaugivita” nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citam īpašumam 

vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.   

Ar garantijas noteikumiem iepazinos un piekrītu: 

Pircēja paraksts___________________________ 

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

 

1. Bojājums___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Datums: ____________________ 

Pielietotas daļas: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

Serviss________________________________________ 

                        (Amats, vārds; uzvārds; paraksts) 

 


