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MediEva 
pelastuslakana

MediEva-pelastuslakana on patjan lisävaruste, 
joka mahdollistaa potilaan turvallisen evaku-
oinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä 
myös portaissa. 

Pelastuspäälliset ja -lakanat on suunniteltu ja testattu yhteistyös-
sä pelastusalan ammattilaisten kanssa.

YLEISKUVAUS
MediEva-pelastuslakana mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin 
niin kuivilla kuin  kosteilla  pinnoilla  sekä portaissa.
 
KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ
Lisävarustetuotteiston käyttötarkoitus on tuoda teknistä lisätoimin-
nallisuutta lisävarustekohtaisesti määriteltyihin standardikokoisiin  
makuualustoihin, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrit-
tänyt erikseen käytön tarpeelliseksi erillisen käyttötarpeen vuoksi. Li-
sävarusteille ei ole määritelty primaaria kliinistä käyttötarkoitusta.   
Käyttöympäristöt on terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö. 

 

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT
Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö 
tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallik-
ko.
Kohdepotilaita ovat potilaat, jotka käyttävät ma-
kuualustaa erillisesti määriteltävän hoito-ohjel-
man mukaisesti.

INDIKAATIOT
Ei kliinisiä indikaatioita. 
Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava 
soveltuvuus makuualustaan erikseen tämän käyt-
töohjeen tietojen mukaisesti.
Makuualustan mittasuhteiden tulee vastata poti-
laan kokoa siten, että potilas täyttää makuualus-
tan luonnollisesti.

VASTA-AIHEET
Ei tiedossa olevia kliinisiä vasta-aiheita.
 
TUOTETURVALLISUUS
Tuotetta käytetään lisävarusteena Lääkintälai-
teasetuksen 2017/745 (MDR) mukaisissa lääkin-
nällisissä laitteissa. Materiaalit ovat Öko-Tex 
Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu 
bioyhteensopivaksi EN ISO 10993 -1:2018 -mu-
kaisesti. Pelastuslakanan paloluokitus on SL 11. 

MATERIAALIT
Pelastuslakanan päätyhuppujen hygieniakangas on 
joustavaa, neste-2, lika- ja eritetiivistä3 PU-lami-
noitua polyesteria. Materiaalilla on korkea han-
kaus- ja kulutuskestävyys4. Materiaaliin on inte-
groitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus5.
Mustan pohjakankaan pinta on liukasta polyesteriä 
ja sisäkerros polyuretaania. Pikalukot ovat polye-
teeniä.
 

KOKO JA PAINO
Vakiokoko 75 x 200 cm - 1 kg. 

Tuote sopii erikseen määriteltyihin patjoihin koko-
välillä 75-90 x 200-210 x 10-13 cm. 
 
TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET
Tuotteen arvioitu  elinkaari  normaalissa  käyt-
tötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmu-
kaisesti puhdistettuna on arvioitu olevan viisi (5) 
vuotta. Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai   
sekajätteisiin.
 
TAKUU
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu ostopäiväs-
tä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat 
materiaalivirheistä tai valmistuksesta. 
 
 
HOITO-OHJE
Pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla 
pesuliuoksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suosi-
tella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnai-
sesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepi-
toisuus saa olla max. 60-80 % (pH≈10). Muista riittävä 
huuhtelupyyhintä ja kuivaus. 

Pyyhi tuotteen päälle joutunut virtsa ja hiki pois. 
Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöi-
kää. 

Tuote voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuu-
madesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin 
ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa. 

Q#re-
LÄHTEET
1Materiaalit testattu IMO FTPC ANNEX 1 Part 9 ja Crib 5 -mukaisesti. 
2Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.
3Testattu hyväksytysti ASTM F1670 – 08/ASTM F1671 – 13 mukaisesti.
4Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.
5Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.
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KÄYTTÖ
Pelastuslakana asetetaan patjan alle ja pujotetaan patjaan kiinni pääty-
huppujen avulla (kuva 1).
Potilaan kiinnittämiseen tarkoitetut kiinnityshihnat ovat pelastuslakanan 
sivuilla, taiteltuina vetoketjullisen suojan sisään (kuva 2). 
Kiinnityshihnoista jää näkyviin patjan ulkopuolelle punaiset päät merk-
kinä pedatusta pelastuslakanasta (kuva 2). Aluslakana pedataan täysin 
normaalisti.
Evakuointitilanteessa kiinnityshihnat (2 paria) vedetään esiin patjan si-
vuilta (kuva 3) ja potilas kiinnitetään patjaan. Kiinnityshihnoissa on sää-
dettävät, helposti ja nopeasti kiinnitettävät pikalukot.
Kun potilas on kiinnitetty patjaan, hänet voidaan siirtää turvallisesti ve-
täen pelastuslakanan päätyjen tukevista ja kestävistä pelastus/vetohih-
noista (kuva 4).

Kuva 1. Leviketaitoksen avulla MediEva säätyy 
erikokoisiin patjoihin. Huom! Tarkista soveltu-

vuus patjaan erikseen.

Kuva 2. Kiinnityshihnat on taiteltu 
vetoketjullisen suojan sisään.

Kuva 3. Potilaskiinnityshihnan esiin 
vetäminen

Kuva 4. Päädyn laskostettu vetohihna.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen 
soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen 
valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on 
arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihen-
kilön toimesta.


