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Viktigt säkerhetsmeddelande
Ny låsbar karbinhake och
ändrade instruktioner för användning av Birdie mobila lyftar
Datum: 15.06.2015
Ref: FSN87824

Viktig säkerhetsinformation:
Med anledning av ett mindre antal incidenter som rapporterats till MHRA (engelska
Läkemedelsverket) där lyftbygeln har lossnat från karbinhaken har Invacare beslutat att byta till en
ny låsbar karbinhake som en extra försiktighetsåtgärd.
Den nya låsbara karbinhaken kommer att monteras som standard på alla nya Birdie lyftar som
tillverkas från och med den 1 oktober 2015.
Den låsbara karbinhaken kommer också att vara tillgänglig som reservdel för inköp (servicesats, art
nr 1583279) för de befintliga kunder som tidigare har köpt Birdie lyftar och önskar byta till den nya
låsbara karbinhaken.
Det är dock viktigt att notera att det inte finns någon risk med att använda den befintliga
karbinhaken.
Dessutom kommer bruksanvisningen att uppdateras med nedanstående punkter:
• Information om avsedd användning
• Information om livslängd
• Klämrisker och placering
• Radiofrekvensstörning
• Förbättrade användaranvisningar
• Detaljerade förflyttningsanvisningar
• Förbättrad vägledning för service och underhåll
• Kontroll av karbinhaken
• Uppfyllande av elektromagnetiska krav
• Miljöförhållanden
En kopia av den ändrade bruksanvisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på
Invacares hemsida.
http://www.invacare.se
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Som ett led i Invacares program för säker patienthantering har också en utbildningsvideo om korrekt
och säker användning av Invacare Birdie lyften tagits fram och kommer att finnas tillgänglig på vår
hemsida.
Video om säker förflyttning med Birdie lyften
http://www.invacare.se
Kontrollera att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all berörd personal inom din
organisation, din kundbas och/eller eventuella andra organisationer dit den nämnda enheten har
överförts. Se också till att den här informationen hålls tillgänglig under lämplig tid.

Om du har frågor beträffande detta meddelande, eller om du vill ha mer information, ber vi dig
kontakta:

Produktchef Göte Weijmar
Tel. 08-5223 70 43
Växel. 08-760 70 90
Mail: gweijmar@invacare.com

Invacare intygar att behörig myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande.
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