
 

 

 

BASIC HIG celšanas siksnas lietošanas 

instrukcija 

 

2.00 versija 

 

 

 

 

 

Ražotājs: Guldmann 

 

 

  



1. Lietošanas nolūks un lietošana 

1.1. Ražotājs 

V.GuldmonnA/S  

GrohomBells Vej2l-23A 

 DK-8200 AorhusN 1gl.; 

 +4587413100 Foks.: 

 +458741313'l www.guldmonn.com 

 

1.2. Lietošanas nolūks 

 Siksna ir pielāgota pacientu ar kustību traucējumiem pacelšanai un 

pārcelšanai, piemērota lietošanai slimnīcās, aprūpes iestādes, baseinos, skolās, 

mājās. 

Siksnu var lietot gan kopā ar mobilajiem pacēlājiem, gan ar stacionārajiem 

pacēlājiem, celšanas sistēmām. Siksna ir ideāli piemērota, lai paceltu pacientu no 

gultas un no ratiņkrēsla sēdošā vai guļošā stāvoklī. 

Siksna ir piemērota arī pacienta pārcelšanai. 

 

Lietošanas noteikumi 

Siksna lietojama vadoties pēc šiem nosacījumiem: 

 Siksnu var lietot apmācīts personāls vai personas, kuras ir iepazinušās ar 

instrukciju, kā lietot šo siksnu. 

 Lietot drīkst tikai atbilstoša izmēra siksnu. 

 Nedrīkst pārcelt maksimāli atļauto celšanas svaru: 255 kg (560lb) un 

500kg(ll00 lb). 

 Siksna ir lietojama, lai paceltu pacientu no sēdošas un guļošas pozīcijas. 

 Palīgs, lietojot siksnu, uzmana, lai pacients justos labi. 

 Siksna ir lietojama kopā ar Guldmann celšanas siksnas turētāju. 

 

1.3. Svarīgi / piesardzības pasākumi 

 Pirms siksnas lietošanas, uzmanīgi izlasiet instrukcijas: 

 Nekad nepārsniedziet maksimāli atļauto slodzi. 

 Siksnu var izmantot tikai pacientu celšanai. 

 Pirms siksnas lietošana, to ir jāpārbauda atbilstoši punktam 2.2.  

 Nekad neizmantojiet siksnu, kura pacientam par lielu. 

 Ja siksnu nepieciešams labot, to drīkst darīt tikai ražotājs. 

http://www.guldmonn.com/


 

1.4. Lietošana 

Ja Jums rodas šaubas par atbilstošas celšanas siksnas izvēli vai lietošanu, vērsieties 

pie sava piegādātāja. 

Svarīgi! 

Saplānojiet kustības. Neatstājiet pacientu celšanas siksnā bez uzraudzības. 

Nesāciet celt tik ilgi, kamēr neesat pārbaudījuši vai pacients nevar iestrēgt un ka 

siksna nav aizķērusies aiz gultas, ratiņkrēsla vai tml. Pacienta galvai, rokām, 

plaukstām un kājām nedrīkst rasties iesprūšanas briesmas.  Esiet piesardzīgi ar 

jebkādām caurulēm un vadiem, kuri ir pieslēgti/pievienoti pie pacienta un/vai 

aprīkojuma. Pirms celšanas vai nolaižot pacēlāju, pārliecinieties, vai aiz rokas vadības 

pults vai tās kabeļa nav aizķēries turētājs, pacients vai cits objekts. 

 

Guldmann nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, kas 

notikuši nepareizas celšanas siksnas lietošanas dēļ vai nepietiekamas uzmanības no 

aprūpētāja vai lietotāja puses. Ja siksnas tiek lietot kopā ar produktiem, kurus nav 

ražojis Guldmann, riska izvērtēšanu ir jāveic kvalificētam personālam. 

 

Uzliekot siksnu, esiet piesardzīgi. Pirms sākat celt pacientu pārliecinieties, vai jostas ir 

pilnībā izbāztas cauri gumijas aizsargpogām un ir savā vietā celšanas siksnas turētāja 

āķos. Pirms celšanas pārliecinieties, vai celšanas jostas ir pareizā pozīcijā. 

 

2. Apkope 

2.1. Tīrīšana 

 

 

  
Vienkārša mazgāšana norādītajā temperatūrā 

 

 
Neizmantot balinātāju 

 

 
Žāvēt zemā temperatūrā 

 

2.2.  Ikdienas apkope 



Pirms lietošanas katru reizi pārbaudiet celšans siksnu, vai nav nolietošanās vai 

bojājumu pazīmju, saskaņā ar zemāk norādīto kontroles sarakstu. Tomēr ir svarīgi 

pievērst uzmanību arī citām pazīmēm, jo saraksts neiekļauj visas iespējamās pazīmes, 

kuras var būt dažādas.  

 

Siksnas pārbaudes kontrolpunktu saraksts:  

 

Pirms Guldmann siksnu/piederumu izmantošanas ir jāpārbauda: 

 Vai siksna ir tīra? 

- Ievērojiet konkrētajam aprīkojumam paredzētās kontroles procedūras. 

 Vai siksnai ir etiķete, vai to pilnībā var salasīt? 

- Ja etiķetes nav, tā ir nesalasāma vai nepilnīga (padzisusi), var būt 

neiespējami saprast siksnas izmēru, tās svara noturību. 

 Vai nav sabojātas celšanas jostas un vai vīles ir veselas? 

- Pārbaudiet, vai vīles nav pairušas vai nolietojušās. 

- Pārbaudiet, vai jostās nav mezglu. 

- Pārbaudiet, vai josta nav ieplīsusi vai atirusi. 

- Pārbaudiet, vai nav izveidojušies caurumi. 

- Pārbaudiet, vai audumā un jostās nav ieķērušās kādas daļiņas. 

 

Vai siksnas ir oriģinālā izmēra un garuma, netiek izmatoti mezgli, saspraudes, 

jostas un citi veidi tā formas izmainīšanai, pagarināšanai vai saīsināšanai? 

 

Secinājums 

Ja siksnā ir viens vai vairāki no nosauktajiem apstākļiem, tās nedrīkst 

izmantot, neatkarīgi no paceļamā pacienta svara. 

 

 

 

 

 

 


