
INNEHÅLL
Symbolreferens ..............................................................................................................2
Avsedd användning och försiktighetsåtgärder................................................................2
Identifiering av delar – HoverSling® Split-Leg .................................................................3
HoverSling® Split-Leg produktspecifikationer/tillbehör som krävs ..................................3
Bruksanvisning för HoverSling® Split-Leg som förflyttningsmadrass ...............................4
Bruksanvisning för HoverSling® Split-Leg som sele .....................................................4–5
Identifiering av delar – HoverSling® Repositioning Sheet ...............................................6
Produktspecifikationer/tillbehör för HoverSling® Repositioning Sheet ............................6
Bruksanvisning för användning av HoverSling® Repositioning Sheet  
som en förflyttningsmadrass ......................................................................................... 7
Bruksanvisning för användning av HoverSling® Repositioning Sheet som en sele .......7–8
Bruksanvisning för HoverSling® Repositioning Sheet för sittande förflyttning .................9
Identifiering av delar – HT-Air® 1200 Air Supply ...........................................................10
Funktioner hos HT-Air® 1200 Air Supply-enhetens knappsats .......................................10
Rengöring, förebyggande underhåll/infektionskontroll ................................................11

Användar
handbok

Besök www.HoverMatt.com för andra språk



2  |  HoverTech International  HS handbok, Rev. F

Användarhandbok

Avsedd användning och försiktighetsåtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING
HoverSling® Split-Leg och HoverSling® Repositioning Sheet är kombinerade 
luftassisterade förflyttningsmadrasser och lyftselar. När HoverTech  
Air Supply används som en luftassisterad förflyttnings madrass blåser den 
upp HoverSling så att patienten får en kudde och vagga, samtidigt som 
luft släpps ut från hålen på undersidan, vilket minskar den kraft som krävs 
för att flytta patienten med 80–90 procent. HoverMatt® Air Transfer System 
används för att hjälpa vårdpersonal med förflyttningar, positionering, 
vändning och bukläge av patienter. HoverSling kan även användas för 
vertikala patientlyftar med lyftbygel  
i form av en ögla.

INDIKATIONER
• Patienter som inte kan hjälpa till med sin egen förflyttning i sid-  

eller höjdled.

• Patienter vars vikt eller omfång utgör en potentiell hälsorisk för de 
vårdgivare som ansvarar för ompositionering, vertikal förflyttning  
eller förflyttning i sidled av dessa patienter.

KONTRAINDIKATIONER
• Patienter med thoraxfrakturer, cervikala frakturer eller lumbalfrakturer 

som bedöms vara instabila ska inte använda HoverSling såvida inte ett 
kliniskt beslut om detta har fattats inom inrättningen.

AVSEDDA VÅRDMILJÖER
• Sjukhus, långtidsvård eller äldreomsorg

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – FÖR ANVÄNDNING 
SOM FÖRFLYTTNINGSMADRASS

• Vårdpersonal måste kontrollera att alla bromsar är aktiverade innan 
förflyttning. 

• Av säkerhetsskäl ska alltid minst två vårdgivare användas vid 
förflyttning av patienter.

• Ytterligare vårdgivare rekommenderas vid förflyttning av en patient 
som väger mer än 340 kg.

• Lämna aldrig patienten utan tillsyn på en uppblåst HoverSling.

• Använd endast HoverSling för avsett ändamål enligt beskrivningen  
i denna handbok. 

• Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.

• Vid förflyttning till en säng med låg luftförlust ska sängmadrassens 
luftflöde ställas in på högsta nivå för en fast överflyttningsyta.

• Försök aldrig flytta en patient i sidled på en ej uppblåst HoverSling.

• Kontrollera att patienten är centrerad på HoverSling innan du blåser 
upp den.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – FÖR ANVÄNDNING 
SOM SELE

• Minst två vårdgivare ska alltid delta när HoverSling används.

• HoverSling får endast användas av utbildad personal.

• Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.

• Före användning måste en riskbedömning utföras för att säkerställa att 
rätt storlek på HoverSling används för patienten.

• En klinisk bedömning ska utföras av en kvalificerad sjuksköterska och 
terapeut innan patienter lyfts med hjälp av HoverSling.

• Använd inte HoverSling Split-Leg-handtagen för förflyttning i sidled 
vid lyft. Överdriven kraft på sidoförflyttningshandtagen kan göra att 
HoverSling slits sönder.

• Kontrollera att HoverSling inte är fäst vid något annat föremål än 
lyftbygeln med öglor.

• Vid anslutning till lyftbygeln med öglor ska du kontrollera att färgerna 
på axelremmarnas öglor stämmer överens på patientens vänstra och 
högra sida och att färgerna på benremmarnas öglor stämmer överens 
på patientens vänstra och högra sida.

• När selens stödremmar är helt utdragna kontrollerar du att de är 
ordentligt fästa vid lyftbygeln innan patienten lyfts.

• För lyft i sittande ställning, se till att patienten sitter säkert  
i HoverSling® Split-Leg före förflyttning eller lyft.

• Lyft aldrig en patient högre än vad som är nödvändigt för att slutföra 
lyftet/förflyttningen.

• Lämna aldrig patienten utan tillsyn när du använder HoverSling.

• Använd HoverSling enligt anvisningarna för både lyften och HoverSling.

• Om viktgränsen skiljer sig mellan patientlyften, lyftbygeln och 
HoverSling gäller den lägsta viktgränsen.

VARNING! Om HoverSling® Repositioning Sheet används för förflyttning 
mellan säng och stol MÅSTE stolen lutas bakåt. Om stolen inte lutar 
rekommenderar vi att HoverSling Repositioning Sheet inte används.

VARNING! Om det finns tecken på skador ska du ta HoverSling ur drift och 
kassera den.

VARNING! I operationssalen: Förhindra att patienten halkar genom att alltid 
tömma HoverSling och säkra patienten och HoverSling vid operationsbordet 
innan bordet flyttas till ett vinklat läge.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – AIR SUPPLY
• Dra strömkabeln på ett sådant sätt att den inte löper risk att skadas. 

Undvik att blockera luftintagen till Air Supply-enheten.

• Vid användning av HoverSling i en MRT-miljö krävs en särskild 
MRT-slang (ca 7,5 meter; köps separat).

• VARNING: Undvik elstötar. Öppna inte Air Supply-enheten.

• Se de produktspecifika användarhandböckerna för 
användningsanvisningar.

Symbolreferens

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS
STÄMMELSE MED DIREKTIVET OM 
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Dessa produkter uppfyller de standarder som gäller 
för klass 1-produkter i förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter.
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Identifiering av delar – HoverSling® SplitLeg

Luftförsörjningsinlopp för 
luftförsörjningslang (2)

Patientsäkerhetsrem (1)
(ANVÄND INTE FÖR ATT DRA IN)

Etiketten har uppgift om modellnummer, 
serienummer och bruksanvisning.

Stödremmar för sele (6)
(vita, beige och blå färgkodade 
remmar för enkel identifiering)

Handtag för förflyttning i sidled (4)

Remfickor (6)

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

HOVERSLING SPLITLEG®

Material:
Överdel Stickat polyestertyg

Nederkant: Vävd nylonväv

Konstruktion: Sydd

Bredd:

86 cm (34") 

99 cm (39") 

127 cm (50") 

Längd: 178 cm (70") 

Modellnr: HMSLING-34-B* – 86 cm (34") B x 178 cm (70") L  
(10 per kartong) 

VIKTGRÄNS: 318 KG

Modellnr: HMSLING-39 – 99 cm (39") B x 178 cm (70") L (5 per kartong) 
Modellnr: HMSLING-39-B* – 99 cm (39") B x 178 cm (70") L  
(5 per kartong) 
Modellnr: HMSLING-50 – 127 cm (50") B x 178 cm (70") L (5 per kartong) 
Modellnr: HMSLING-50-B* – 127 cm (50") B x 178 cm (70") L  
(5 per kartong) 

VIKTGRÄNS 454 KG

* Modell som andas

LATEXFRI

TILLBEHÖR SOM KRÄVS FÖR ANVÄNDNING  
SOM FÖRFLYTTNINGSMADRASS:
Modellnr: HTAIR2300 (europeisk version) – 230 V ~, 50 Hz, 6 A

TILLBEHÖR SOM KRÄVS FÖR ANVÄNDNING  
SOM SELE:
Alla patientlyftar med 2-, 3- eller 4-punkts lyftbyglar som har öglor avsedda 
för användning med följande enheter:

• Mobila lyftar med lyftstolar

• Lyftvagnar

• Stationära lyftar fästa i vägg/väggar, golv och/eller tak

• Stationära fristående lyftar
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Bruksanvisning för HoverSling® SplitLeg som sele

BRUKSANVISNING – SÄNGLIGGANDE PATIENT
Obs! HoverSling Split-Leg har sex (6) selstödremmar som måste fästas.

1.   Alternativ 1 – Placera HoverSling 
Split-Leg under patienten med hjälp av 
rullningsteknik och placera den översta 
delen av selens hästsko vid patientens 
svanskota. Höj sängens huvudände.

  Alternativ 2 – Höj sängens huvudände. 
Luta patienten framåt och skjut selen bakom 
patientens rygg tills hästskons spets når 
patientens svanskota. Låt patienten luta  
sig bakåt för att hålla selen på plats.

2.  Lossa tryckknapparna vid insidan av benen. 
Korsa benstödsremmarna på insidan genom 
att ta tag i ena benstödsremmen och föra 
den genom den andra på motsatt sida.  
Fäst de inre benstöden på lyftbygeln.

3.  Fäst de utvändiga benstödsremmarna  
på lyftbygeln.

4.  Fäst axelremmarna vid lyftbygeln för 
bästa säkerhet och komfort för patienten. 
[Färgkodade remöglor gör det enkelt att 
matcha remmens placering på patientens 
vänstra respektive högra sida. Kortare 
remöglor vid axeln (blå/beige) skapar en 
mer upprätt sittställning, medan längre axel- 
och benöglor (vita) ökar lutningsvinkeln 
och minskar höftböjningen].

Bruksanvisning för HoverSling ® SplitLeg som förflyttningsmadrass
1.  Kontrollera att selens stödremmar är infällda i remfickorna och att de 

fyra (4) tryckknapparna på ben- och fotsektionerna i mitten är knäppta.

2. Patienten ska helst vara i ryggläge.

3.  Placera HoverSling Split-Leg under patienten med hjälp av 
patientrullningsteknik och spänn åt patientsäkerhetsremmen löst.

4. Anslut HoverTech Air Supply-enhetens kabel till ett eluttag.

5.  För in slangmunstycket i en av de två slangingångarna vid fotänden  
av HoverSling Split-Leg och klicka på plats. 

6.  Se till att överföringsytorna finns så nära som möjligt och lås alla hjul.

7. Flytta om möjligt från en högre yta till en lägre.

8. Slå på HoverTech Air Supply-enheten.

9.  Tryck den uppblåsta HoverSling Split-Leg i vinkel, antingen med 
huvudet först eller med fötterna först. När den är halvvägs över tar 
vårdgivaren på motsatta sidan tag i närmaste handtag och drar till 
önskad plats.

10. Kontrollera att patienten är centrerad på mottagningsutrustningen 
före tömning av luften.

11.  Stäng av Air Supply-enheten och använd sängens/bårens skenor.  
Lossa patientsäkerhetsremmen.

OBS! Vid användning av 50" HoverSling Split-Leg kan två Air Supply-
enheter användas för uppblåsning.
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BRUKSANVISNING – PATIENTEN I STOL
1.  Lossa tryckknapparna vid benen. 

Luta patienten framåt. Placera selens 
hästskospets bakom patienten tills du 
vidrör sitsen. Se till att selen är centrerad på 
patientens överkropp. Låt patienten luta sig 
tillbaka mot selen för att hålla den på plats.

2.  Placera bensektionerna längs sidan av 
höfterna och benen och placera sedan  
varje bensektion under respektive ben.

3.  Korsa benstödsremmarna på insidan genom 
att ta tag i ena benstödsremmen och föra 
den genom den andra på motsatt sida.  
Fäst de inre och yttre benstödsremmarna  
på lyftbygeln.

4.  Fäst axelremmarna vid lyftbygeln för 
bästa säkerhet och komfort för patienten. 
[Färgkodade remöglor gör det enkelt 
att matcha remmens placering på 
patientens vänstra respektive högra sida. 
Kortare remöglor vid axeln (blå/beige) 
skapar en mer upprätt sittställning, 
medan längre axel- och benöglor 
(vita) ökar lutningsvinkeln och minskar 
höftböjningen.]

BRUKSANVISNING – TILLBAKA TILL SÄNGEN
1.  Placera patienten ovanför sängens mitt.  

Höj sängens huvudände och sänk ned 
patienten på sängen.

2. Lossa remöglorna från lyftbygeln.

3.  Sätt tillbaka selens stödremmar  
i remfickorna på insidan och utsidan  
av kanterna till HoverSling Split-Leg.
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Identifiering av delar – HoverSling® Repositioning Sheet

Slangöppningar (2)

Handtag för förflyttning i sidled (8)

Stödremmar för sele (8)
(vita, beige och blå 
färgkodade remmar för 
enkel identifiering)

Remfickor (8)

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Material:

Överdel Stickat polyestertyg

Nederkant: Vävd nylonväv

(Latexfri)

Konstruktion: Sydd

Bredd:
99 cm (39") 

127 cm (50") 

Längd: 198 cm (78")

Modellnr: HMSLING-39RS-B – 99 cm (39") B x 198 cm (78") L  
(5 per kartong)*
Modellnr: HMSLING-50RS-B – 127 cm (50") B x 198 cm (78") L  
(5 per kartong) *

VIKTGRÄNS 454 KG

* Modell som andas

LATEXFRI

TILLBEHÖR SOM KRÄVS FÖR ANVÄNDNING  
SOM FÖRFLYTTNINGSMADRASS:
Modellnr: HTAIR2300 (europeisk version) – 230 V ~, 50 Hz, 6 A

TILLBEHÖR SOM KRÄVS FÖR ANVÄNDNING  
SOM SELE:
Alla patientlyftar med 2-, 3- eller 4-punkts lyftbyglar som har öglor  
avsedda för användning med följande enheter:

• Mobila lyftar

• Lyftvagnar

• Stationära lyftar fästa i vägg/väggar, golv och/eller tak

• Stationära fristående lyftar

Patientsäkerhetsrem (1)
(ANVÄND INTE FÖR ATT DRA IN)
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Bruksanvisning för användning av HoverSling® Repositioning Sheet som sele

BRUKSANVISNING – SÄNGLIGGANDE PATIENT
Obs! HoverSling® Repositioning Sheet har åtta (8) selstödremmar som 
måste fästas.

1.  Placera Repositioning Sheet HoverSling  
under patienten med hjälp av en 
patientrullningsteknik.

  

2.  Fäst alla remmar vid lyftbygeln för bästa 
säkerhet och komfort för patienten. 
[Färgkodade remöglor gör det enkelt att 
identifiera remmens placering på patientens 
vänstra respektive högra sida.] Lyft 
patienten i enlighet med lyfttillverkarens 
anvisningar.

Bruksanvisning för HoverSling® Repositioning Sheet som förflyttningsmadrass
1. Se till att selens stödremmar förvaras i remfickorna.

2. Patienten ska helst vara i ryggläge.

3.  Placera HoverSling Repositioning Sheet under patienten med hjälp av 
patientrullningsteknik och spänn fast patientsäkerhetsremmen löst.

4. Anslut HoverTech Air Supply-enhetens kabel till ett eluttag.

5.  För in slangmunstycket i en av de två slangingångarna vid fotänden av 
HoverSling Repositioning Sheet och klicka det på plats. 

6.  Se till att överföringsytorna finns så nära som möjligt och lås alla hjul.

7. Flytta om möjligt från en högre yta till en lägre.

8. Slå på HoverTech Air Supply-enheten.

9.  Tryck det uppblåsta HoverSling Repositioning Sheet i vinkel, antingen 
med huvudet först eller med fötterna först. När den är halvvägs över 
tar vårdgivaren på motsatta sidan tag i närmaste handtag och drar till 
önskad plats.

10. Kontrollera att patienten är centrerad på mottagningsutrustningen 
före tömning av luften.

11.  Stäng av Air Supply-enheten och använd sängens/bårens skenor.  
Lossa patientsäkerhetsremmen.

OBS! Vid användning av 50" HoverSling® Repositioning Sheet kan  
två Air Supply-enheter användas för uppblåsning.

BRUKSANVISNING – TILLBAKA TILL SÄNGEN
1.  Placera patienten ovanför sängens mitt. 

Sänk ned patienten på sängen.

2. Lossa remöglorna från lyftbygeln.

3.  Sätt tillbaka selens stödremmar i 
remfickorna på in- och utsidan av kanterna 
till HoverSling Repositioning Sheet.
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BRUKSANVISNING – VÄNDNING I SIDLED/BUKLÄGE
1.  När patienten är centrerad på HoverSling® 

Repositioning Sheet sänker du lyftbygeln 
till bekväm arbetshöjd.

2.  Höj sänggrindarna och fäst alla fyra (4) 
remmarna på motsatt sida av patienten  
i öglorna på samma sida av lyftbygeln. 
Börja vid fotänden.

3.  När lyften höjs vänds patienten mot 
den motsatta sidan av sängen som 
remmarna är fästa vid. Använd kilar för 
att hålla patienten på plats om så önskas. 
När uppgiften har slutförts sänker du 
lyftbygeln och tar bort selremmarna.

BRUKSANVISNING – HYGIENVÄNDNING
1.  Placera patienten centrerat på HoverSling 

Repositioning Sheet och sänk lyftbygeln till 
bekväm arbetshöjd.

 

2.  Höj sängräckena och fäst selens rem 
närmast patientens axel vid lyftbygeln.

3.  När lyften höjs kommer patienten att börja 
vända sig åt sidan mitt emot den anslutna 
remmen. Låt selen sitta kvar när uppgiften 
utförs. När uppgiften är klar sänker du 
lyftbygeln och tar bort lyftremmen. 

* För bukläge, fortsätt vrida och 
justera vid behov patienten/enheten 
när uppgiften har slutförts.
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BRUKSANVISNING – FÖRFLYTTNING SITTANDE 
FRÅN SÄNG

1.  Placera HoverSling Repositioning Sheet  
under patienten med hjälp av tekniken 
för patientrullning. Höj sängens huvud-
ände för att förbereda för sittande 
förflyttning.

2.  Fäst remmarna vid huvudänden av 
HoverSling vid lyftbygeln. För en 
helt upprätt sittställning – använd 
transporthandtaget (grönt för 99 cm 
(39") och blå/vit rand för 127 cm (50"). 
För en tillbakalutad sittställning – använd 
den första selremmen (blå för både 
99 cm (39") och 127 cm (50")) för att 
minska höftflexionen.

BROWN

BLUE

GREEN

BLUE STRAPS 3.  Fäst den blå lyftremmen på varje 
axelsida (för både 99 cm (39") och  
127 cm (50")). 

4.  Vik HoverSling mellan patientens 
ben och placera fötterna på var sida 
av HoverSling. Korsa ena fotändens 
lyftrem genom den andra vid den 
lägsta öglan närmast enheten och 
fäst vid lyftbygeln. Flytta patienten.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING – SITTANDE 
FÖRFLYTTNING FRÅN STOL

1.  Kontrollera att HoverSling är korrekt 
placerad under patienten innan du  
fäster remmen.

2.  Fäst remmarna vid HoverSling-enhetens 
huvudände vid lyftbygeln. För en helt 
upprätt sittställning – använd transport-
handtaget (grönt för 99 cm (39") och 
blå/vit rand för 127 cm (50")). För en 
tillbakalutad sittställning – använd den 
första selremmen (blå för både 99 cm 
(39") och 127 cm (50")) för att minska 
höftflexionen.

BROWN

BLUE

GREEN

3.  Fäst den blå lyftremmen på varje 
axelsida (för både 99 cm (39") och 
127 cm (50")). Se till att lyftbygeln 
är ordentligt spänd så att fotändens 
remmar kan fästas utan att patienten 
glider ur stolen. 

4.  Vik HoverSling mellan patientens 
ben och placera fötterna på var sida 
av HoverSling. Korsa ena fotändens 
lyftrem genom den andra vid den 
lägsta öglan närmast enheten och 
fäst vid lyftbygeln. Flytta patienten.

GRÖN ELLER 
BLÅ/VIT RAND

GRÖN ELLER 
BLÅ/VIT RAND

BLÅ

BRUN

BLÅ REMMAR

BLÅ

BRUN
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Luftfilter-
kåpa

Slang-
munstycke

Slang

Knapp för 
slangfrigöring

Kontrollpanel

Bärhandtag/
fästkrok

Ström-
kabel rem

Strömkabel (USA/
Storbritannien/
Europa)

VARNING:  HT-Air kan inte användas med likströmsförsörjning.  

HTAir® 1200 Air Supply, 
knappsatsfunktion

Över-
flyttnings-
hastighet 
hög

Justerbar 
inställning/

tryckinställning

Överflyttnings-
hastighet låg

Standby (gul lampa)

StrömindikatorJusterbar hastighets-
indikator (grön 

blinkande lampa) Gröna lampor

ADJUSTABLE: För användning med HoverTech 
luftassisterade positioneringsenheter. Det finns fyra olika 
inställningar. Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och 
uppblåsningshastigheten. Den gröna blinkande lampan 
indikerar uppblåsningshastigheten genom antalet blinkningar 
(dvs. två blinkningar motsvarar uppblåsningshastighet 2). 

Alla inställningar i området ADJUSTABLE är betydligt 
lägre än inställningarna för HoverMatt och HoverJack. 
Funktionen ADJUSTABLE får inte användas för överflyttning.

Inställningen ADJUSTABLE (justerbar) är en säkerhetsfunktion 
som kan användas för att säkerställa att patienten är centrerad 
på HoverTech luftassisterade enheter och för att gradvis 
anpassa en patient som är rädd eller har ont vid både ljudet 
och funktionaliteten hos de uppblåsta enheterna. 

STANDBY: Används för att stoppa uppblåsning/luftflöde  
(gul lampa indikerar STANDBY-läge).

HOVERMATT 28/34: För användning med 70 cm (28") och  
86 cm (34") HoverMatts och HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 OCH HOVERJACK: För användning  
med 99 cm (39") och 127 cm (50") HoverMatts och 
HoverSlings samt 81 cm (32") och 99 cm (39") HoverJacks.

Identifiering av delar  
– HTAir® 1200 Air Supply
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Rengöring
HoverTech-engångslakan och/eller absorberande dukar kan placeras 
ovanpå HoverSling för att hålla den ren. HoverSling är en produkt för 
enpatientsbruk och är inte avsedd att tvättas. Kassera enheten om den  
blir kraftigt nedsmutsad. 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
HoverSling ska kontrolleras före varje användning för att säkerställa att det 
inte finns några skador som kan göra att den inte fungerar som den ska.  
Alla säkerhetsremmar, selstödremmar och handtag ska vara intakta. 
Etiketten ”Får ej tvättas” ska vara intakt. Det får inte finnas revor, hål eller 
lösa trådar. Om sådana skador upptäcks ska HoverSling kasseras. HoverSling 
är avsedd att användas under hela patientens vistelse på vårdinrättningen. 
Om vistelsen överstiger tre månader ska HoverSling bytas ut.

INFEKTIONSKONTROLL
Om HoverSling används på en isolerad patient ska sjukhuset använda 
samma protokoll/procedurer som vid kassering av andra kontaminerade 
enheter för enpatientsbruk.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV AIR SUPPLY
Se handboken till Air Supply-enheten för referens.

OBS! KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIONELLA 
RIKTLINJER FÖRE KASSERING.
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  CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 

  FÖRSIKTIGHET 

 

  BRUKSANVISNING 

  

  MEDICINTEKNISK PRODUKT 

 

 BEGRÄNSNING AV FUKTIGHET 

 

 AUKTORISERAD REPRESENTANT 

 

  SERIENUMMER 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 EN PATIENT – FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING 

 

  UNIK ENHETSIDENTIFIKATION 

 

 FÖRVARAS TORRT 

 

 TEMPERATURGRÄNS 

 

 TILLVERKARE 

 

 LOT-NUMMER 

 

 

 

 

 

HoverTech International 
4482 Innovation Way  
Allentown, PA 18109, USA 
www.HoverMatt.com 
Info@hovermatt.com 
 
Dessa produkter uppfyller de 
standarder som gäller för klass 1-
produkter i förordning (EU) 2017/745 
om medicintekniska produkter. 
 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 
13, 3951DB MAARN, 
NEDERLÄNDERNA.  
www.cepartner4u.com 

Vid oönskad incident i samband 
med enheten ska incidenterna 
rapporteras till vår auktoriserade 
representant, CEPartner4u. 
CEPartner4u vidarebefordrar 
informationen till tillverkaren. 

 

För returer och reparationer, kontakta din 
lokala återförsäljare/distributör: 

Hitta kontaktuppgifter för Europa: 
www.etac.com 

EU-importör: 
Etac AB 
Färögatan 33 
164 51 Kista www.etac.com 


