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BRANCARDĂ TEXTILĂ PENTRU TRANSPORTUL RĂNIŢILOR MODEL OB
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE!
1. Descriere
Dispozitivul a fost proiectat și implementat pentru transferul și / sau evacuarea pacienților. Dispozitivul nu permite imobilizarea
coloanei vertebrale și nu trebuie utilizat la pacienții cu traumatism policromat cu leziuni ale aparatului osos sau coloanei vertebrale.
Dispozitivul a fost proiectat în conformitate cu EN1865-1. Materialul din care este fabricat dispozitivul este de tip sintetic și
rezistent la ardere (PVC).
2. Reacții adverse și contraindicații
Dispozitivul este conceput pentru a transporta pacienții cu o greutate maximă de 150 kg. Este clar că ridicarea și transportul trebuie
să se efectueze în siguranță pentru pacient și pentru utilizatori, respectând prevederile legii privind siguranța muncii în vigoare în
diferite state.
Dispozitivul nu generează efecte secundare, dar este contraindicat pacienților care au suferit leziuni ale coloanei vertebrale
cervicale, bazei craniene și bazinului.
3. Garanţia
Societatea Oscar Boscarol srl garantează dispozitivul o perioadă de 24 de luni de la data achiziționării de către utilizatorul original.
De asemenea, garantează cumpărătorului absența defectelor materialelor și de fabricație ale brancardei textile pentru transport
răniţi OB.
Toate modificările cromatice și toate celelalte nereguli estetice care nu degradează caracteristicile și performanțele dispozitivului
sunt excluse din garanție. Produsul care în timpul celor 24 de luni de garanție este găsit defect de către operator, trebuie trimis la
Oscar Boscarol srl cu o notificare scrisă a presupusului defect descoperit. Oscar Boscarol srl va înlocui întregul dispozitiv, la discreția
sa. Toate taxele poștale, de expediere, de vămuire și de transport vor fi în sarcina cumpărătorului.
Referindu-se la ceea ce este descris în prezentele condiții de garanție, Oscar Boscarol srl nu poate fi tras la răspundere pentru
daune accidentale sau indirecte, dacă au fost efectuate modificări, reparații sau intervenții tehnice neautorizate la dispozitiv sau o
parte a acestuia a fost deteriorată prin accident, folosire și / sau folosire improprie. Nu există alte garanții exprese sau limitate
privind vandabilitatea, adaptabilitatea sau de alt tip decât cele descrise în acest manual de utilizare. În scopul soluționării litigiilor,
competenţa va reveni Tribunalului din Bolzano (Italia).
3. Utilizarea
Dispozitivul trebuie folosit întotdeauna de cel puțin 3 sau 4 persoane. Mânerele prevăzute de-a lungul părţii longitudinale (6) și pe
partea transversală (2) facilitează operațiile de ridicare și transport. Pânza trebuie ridicată numai când toți operatorii au prins
mânerele. Ridicarea parțială pe o parte și / sau întinderea pânzei, prin târâre, poate provoca răni, pierderea integrității și poate
deveni periculoasă pentru pacient și utilizator.
Nu ridicați niciodată pacientul trăgând pe pânză sau răsucind marginile extreme pe partea scurtă. Asigurați-vă întotdeauna că
persoanele folosite pentru ridicare pot asigura un efort suficient pentru transportul pacientului. Utilizarea dispozitivului trebuie să
fie limitată întotdeauna la transferul către alte dispozitive medicale mai stabile și mai sigure.

Pag. 1

Rev. 01-2014 BRANCARDĂ TEXTILĂ PENTRU TRANSPORTUL RĂNIŢILOR OB

ATTENZIONE:
Nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă de 150 kg! Nu ridicați sau atașați pânza la trolii sau sisteme de
ridicare.

3. Operaţiuni de reutilizare
La finalul utilizării dispozitivului este necesar să se procedeze la controlul și curățarea / dezinfectarea acestuia.
Verificați cu atenție cusăturile, destrămările sau ruperile de material. Dacă aceste defecte sunt detectate, dispozitivul trebuie
eliminat. Pentru curățare și dezinfecție se recomandă adoptarea unei practici medicale adecvate pentru în acest sens. Boscarol are
dezinfectanți specifici de pulverizat și sub formă de șervețele umede care permit reducerea încărcăturii bacteriene și inhibă
formarea mucegaiurilor, a virușilor și a altor forme periculoase de contaminare.
Durata de viață a dispozitivului, dacă este păstrat corect, este de 7 ani de la data fabricării.
4. Întreţinerea dispozitivului
Nu există o întreținere periodică obligatorie a dispozitivului, deoarece acestea depind de cantitatea de muncă la care sunt supuse
dispozitivele. Cu toate acestea, se recomandă să verificați periodic starea și rezistența acestuia prin verificarea celor descrise la
punctul 3. Aparatul trebuie păstrat uscat și nu trebuie să existe mucegai atunci când este folosit.
Dacă dispozitivul nu este utilizat, acesta poate fi păstrat în saci de nailon, care ar trebui totuși să fie închişi și sigilaţi. Verificați
periodic starea și absența mucegaiului sau a umidității care pot degrada dispozitivul. Dispozitivul nu poate fi reparat și, în caz de
rupere sau destrămare parțială, trebuie eliminat.
5. Specificațiile tehnice și trimiterile la normele în vigoare
Clasificarea dispozitivului în baza Legii 46/97 (Directiva Europeană 93/42/CEE):
Conformitatea cu normele specifice:
Dimensiunile maxime ale brancardei textile pentru transport răniţi:
Greutatea maximă a dispozitivului:
Toleranţe admise la toate unităţile de măsură:
Temperatura di funcţionare:
Temperatura de depozitare:
Umiditatea relativă pentru depozitare:

CLASA I
EN1865-1
190x70 cm
1,4Kg
+/- 5%
de la -10°C la +50°C
de la -20°C la +60°C
de la 10 la 90%, fără condens

Notă:
Dispozitivul nu conține părți și / sau obiecte metalice care să compromită comunicările radio!

OSCAR BOSCAROL S.r.l.
Via E. Ferrari 29 – 39100 Bolzano – ITALY
Tel. 0471932893 - Fax 0257760140
e-mail: info@boscarol.it
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