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As fundas da Liko são previstas para utilização individual. Para evitar possíveis transmissões de doenças
infecciosas, é importante limpar a funda se estiver suja ou se vai ser utilizada por outro paciente.
As fundas da Liko são fabricadas em vários tecidos diferentes, com características variadas. As fundas devem
ser lavadas à máquina. As temperaturas de lavagem e secagem encontram-se na etiqueta de produto. A funda
deve ser seca logo que possível a seguir à lavagem, de preferência numa máquina de secar ou armário de secagem.
No que se refere à secagem, há alguns produtos que podem ser secos à máquina e outros que podem ser secos
a temperaturas mais altas.
Várias fundas da Liko incluem material de reforço, como por exemplo, nos apoios de pernas e apoios de costas/
cabeça. Este material pode ser lavado a 60-80°C. A temperaturas mais altas, o material de reforço pode ficar
deformado, mais compacto, causando assim desconforto. A segurança geral da funda não é afetada.
É importante seguir as instruções de cuidados e manutenção recomendadas. De outra forma, a garantia será
invalidada e a longevidade da funda reduzida.
Instruções de Lavagem
Seguir as instruções de lavagem na etiqueta de produto da funda.
Remover os ripas de plástico (onde aplicável).
 oderá fazer uma pré-lavagem a temperaturas baixas
P
25-30°C, se necessário. Algumas nódoas desaparacem mais
facilmente a temperaturas baixas.
Lavar à máquina na temperatura indicada. Utilizar detergente.

Não usar agente de
branqueamento de cloro.
Não lavar a seco.
Não passar a ferro.

 ecar à máquina a temperatursa baixas, no máximo 50°C, ou
S
secar num armário de secagem.

Limpar com Álcool
Recomendamos etanol com 70% ou isopropanol com 45% para limpar os ripas de plástico e artigos feitos de tela
revestida de plástico. Os ripas de plástico também podem ser lavados com sabão solúvel em água. Deve ter em
atenção que algumas peças, como por exemplo bandas e costuras podem ser feitas de um material diferente e
devem por isso ser lavadas na máquina para ficarem bem lavadas.
Desinfeção
Para desinfeção térmica, lavar a 65°C durante pelo menos 10 minutos ou a 71°C durante 3 minutos no mínimo.
Recomendamos que acrescente 8 minutos nas duas alternativas, para assegurar que o calor penetra o tecido e
assim a sua desinfeção. É importante terminar o programa de lavagem com um ciclo de água.
(Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).
Inspecionar a funda depois da lavagem
Inspecionar todos os pontos para verificar se apresentam desgaste ou danos:
• Tecido
• Bandas
• Costuras
• Anéis de suspensão
• Fivelas (se aplicável)
A funda tem uma durabilidade limitada, sendo uma parte importante para a segurança. Não utilizar fundas
danificadas. O protocolo para as inspeções periódicas pode ser usado como orientação sobre quais são
as peças mais importantes a verificar para cada modelo de funda. Fundas feitas em poliéster têm uma
durabilidade mais longa do que fundas feitas em tela de poliéster. Em algumas fundas, as pegas são
para guiar. Uma carga demasiado pesada nas pegas pode resultar na rutura da funda.
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Produtos Solo
Os produtos Solo são artigos descartáveis, previstos apenas para utilização individual. Os produtos Solo
não devem ser lavados; quando ficarem sujos ou o paciente já não os necessita devem ser eliminados.
Não lavar.
Não utilizar.
Se um produto Solo for lavado, aparece este símbolo que mostra que o produto
não pode ser utilizado e deve ser eliminado.
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¹ Prod. Nº. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117
² Engomado ao interior do lençol (o lado sem bandas)
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X

Anel Extensor
Bandas para Stretcher

Tecido revestido a plástico

X

Poliamida
HandySheet, HandyTube

Tela plastificada

X

Tecido Solo

Poliéster em malha
com padrão de ursinhos

X

Poliéster/Algodão
LiftSheet 1900

Tela de poliéster

Lavar a 60-80°C

Poliéster/Algodão
RepoSheet

Poliéster

Resumo das Instruções de Lavagem por tipo de Tecido

