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Käyttöohje 

Shoulder Chair Dolly  800-0074 

 
KÄYTTÖTARKOITUS 

Käyttötarkoituksena on SchureMedin olkapään 

kannattimen säilytys. Tämä laite on tarkoitettu 

terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sairaaloissa 

ja leikkauksia tekevissä yksiköissä. 

OHJEET 

1. Aseta olkapään kannatin kiinnityskappaleiden päälle 

kuvan mukaisesti 

2. Kiinnitä pääosa koukku- ja 

silmukkakiinnityshihnalla 

YLEISET TEKNISET TIEDOT 

Laitteen mitat (enintään) 

• Pituus: 69 cm +/- 1 cm (27”+/- 0.5”) 

• Leveys: 31 cm +/- 1 cm (12”+/- 0.5”) 

• Korkeus: 99 cm +/- 1 cm (39”+/- 0.5”) 

• Laitteen paino: 12.7 +/- 0.22 kg (28 +/- 0.5 lbs) 

• Täysin koottuna 

OSAN YLEISKUVAUS 

Shoulder Chair Dolly on säilytysvaunu, jota käytetään olkapään kannattimen osien säilyttämiseen. 

 

YLEISET TIEDOT 

• Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia 

• Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu, joka kattaa valmistusvirheistä johtuvat viat 

• Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksen aikana, soita asiakaspalveluun (888) 724-8763 tai  

+1 (781) 982-7000 ja pyydä materiaalin palautusnumeroa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun myös 

takuuseen liittyvissä asioissa. 

• CE-merkitty lääkinnällinen laite direktiivin MDR (EU) 2017/745 mukaisesti 

• Tuote ei vaadi huoltoa, tarkista tuotteen kunto ennen seuraavaa käyttökertaa 

• Tuotteen käyttöikä on viisi (5) vuotta normaalissa käytössä 

• Säilytä laitetta -20–+30 °C:n (-4–+86 °F) lämpötilassa 
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HÄVITTÄMINEN 

• Yleistä – Infektioiden välttämiseksi tuote tulee puhdistaa ja desinfioida ennen hävittämistä 

• Pakkaus – Hävitä pakkausmateriaalit kotitalousjätteen mukana kansallisten vaatimusten mukaisesti 

• SchureMed ottaa käytettyjä tai käytöstä poistettu tuotteita takaisin – vaihtoehtoisesti laite tulee hävittää 

kansallisten vaatimusten mukaisella tavalla 

 
TUOTTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET 

VAROITUS! Virheellisestä käytöstä voi aiheutua vaaratilanteita. Noudata ehdottomasti käyttöohjetta, 

kun käytät vaunua. 

 
VAROITUS! Älä käytä laitetta uudelleen, jos havaitset ilmeisiä vaurioita tai toimintahäiriöitä. Ota 

yhteyttä valmistajaan ennen seuraavaa käyttöä. 

PUHDISTAMINEN JA DESINFIOINTI 

Suihkuta ja pyyhi puhtaaksi sairaalakäyttöön hyväksytyllä desinfiointiaineella. Ei saa steriloida. 

HUOMAUTUS KÄYTTÄJÄLLE 

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. 

Yksilöllinen laitemallin tunniste: 081001460F0006DU 

eIFU-kieliversiot 

Osoitteesta http://www.schuremed.com/schuremed-eifu voit ladata ja tulostaa käyttöohjeet. 

Symbolien selitykset 

Symboli Nimi Symbolin kuvaus 

 Valmistaja Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan. 

 
Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisössä 

Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä. 

 Viimeinen käyttöpäivä Ilmoittaa päivämäärän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei tule käyttää. 

 Eräkoodi Ilmoittaa valmistajan eräkoodin, jotta sarja tai erä voidaan tunnistaa. 

 Kuvasto- tai nimikenumero Ilmoittaa valmistajan kuvasto- tai nimikenumeron, jotta lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa. 

 Sarjanumero Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta tietty lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa. 

 

 Huomio 
Osoittaa, että laitetta tai säädintä on käytettävä varoen lähellä symbolin sijaintia, tai osoittaa, että 
tilanne edellyttää käyttäjältä tietoisuutta tai toimia ei-toivottujen seurausten välttämiseksi. 

 Lääkinnällinen laite Osoittaa, että tuote on lääkinnällinen laite. 

 Yksilöllinen laitetunniste Ilmaisee viivakoodin, joka sisältää yksilöllisen laitetunnisteen. 

 CE-merkintä Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus. 

 Käytettäväksi yhdellä potilaalla Osoittaa, että tuote on yhdellä potilaalla käytettävä lääkinnällinen laite. 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Valmistaja 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  

Maksuton puhelu (888) 724-8763  |  Puhelin +1 (781) 982-7000 

Faksi +1 (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 
 

Valtuutettu edustaja 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Alankomaat 

 


