Rutiner för leveranskontroll och inspektion
Första inspektion
•
•
•

Är förpackningen oskadad?
Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och produktbenämning.
Kontrollera att kortinformation finns med – en aktuell användarmanual kan hämtas från
www.etac.se eller erhållas via den lokala återförsäljaren.
Kontrollera etiketten på produkten – finns artikelnummer, produktbenämning,
lot-/batchnummer, rengöringsinstruktioner och uppgift om leverantör med?

•

Återkommande inspektion
•
•
•

Se till att de manuella förflyttningsprodukterna alltid är av god kvalitét.
Efter tvättning – kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spännen, se instruktion nedan.
Om produkten visar tecken på slitage får den inte längre användas.

Förlklaring på Lot no/Batch no:
x

x

År

x

x

x

Dag på året

x

x

x

x

x

Löpnummer

Visuell inspektion/kontroll av produkten
Kontrollera att material, sömmar, handtag och spännen är hela och felfria.

Mekanisk belastning och test av handtag
Dra hårt i handtagen åt varsitt håll och kontrollera material och sömmar.
Testa spännen: Lås spännet och dra åt varsitt håll, kontrollera material och sömmar.

Stabilitetstest

Försök att böja produkten för att kontrollera att den känns fast, stabil och robust.

Testa låg/hög friktion
Placera produkten på ett fast underlag eller en säng, sätt händerna mot materialet och
testa friktionen genom att trycka händerna ned mot produkten.
Låg friktion – glider lätt
Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontrollera alltid
Manuella förflyttningshjälpmedel med handtag,
remmar och spännen:

Manuella förflyttningshjälpmedel med hög
eller låg friktion:

Manuella förflyttningshjälpmedel för
sittande och liggande förflyttning:

Produkten sorteras enligt
nationella regler och föreskrifter
Läs Manualen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för att få mer information och hjälp. Om
du vill ha mer information om utbildning och användning av produkterna, kontakta förflyttningsexperterna på Etac – www.etac.se.
Klass 1 – EU-direktiv
MDD 93/42/EEC för
medicintekniska produkter
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