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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GIPSZVÉDŐJÉHEZ
Köszönjük, hogy a Bloccs® gipszvédőt választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi
utasításokat a Bloccs® gipszvédő használata előtt, vagy mielőtt egy gyermeket felügyelne
használata közben. Így biztosíthatja, hogy a gipszvédő használata biztonságos, és a vízzáró
rész is hatékonyan működik.
A Bloccs® gipszvédő használata fürdés, zuhanyzás vagy egyéb vízben végzett tevékenység
közben kizárólag saját felelősségre történik. A tevékenység sérülésre gyakorolt hatásával
kapcsolatban kérje egészségügyi szakember tanácsát.

A Bloccs® gipszvédő
felvétele
Mivel Bloccs® gipszvédője természetes
gumilatexből készült, minden éles ékszert el kell
távolítania magáról, és vigyáznia kell, nehogy
kilyukassza körmével. Az éles széleket takarja le
ragasztószalaggal vagy rugalmas kötszerrel.
Használat előtt kezével dörzsölje össze a vízzáró
részt, és finoman nyújtsa meg. A vízzáró rész
illeszkedésének ellenőrzéséhez próbálja ki
gipszvédőjét azon a karján vagy lábán, amelyik
nincs begipszelve. Ha a záró rész túl szorosnak
vagy lazának bizonyul a próba során, válasszon
egy másik méretű gipszvédőt.
A sima, bőrhöz tapadó, vízálló záró résznek
könnyedén ki kell nyúlnia a kötözést lefedve.
Kövesse a brosúrában található könnyű,
öt lépésből álló útmutatónkat Bloccs®
karra/lábra és könyökre/térdre való
gipszvédője felvételéhez.

A Bloccs® gipszvédő
használata
A Bloccs® gipszvédőt a kötések szárazon
tartására tervezték víznek való kitettség
vagy vízben való elmerülés idejére.
A Bloccs® gipszvédők ugyanazzal a fajta zárral
rendelkeznek, mint amelyek a vízhatlan
búvárruhákon találhatók.

Mielőtt belépne a vízbe, távolítsa el a levegőt a
Bloccs® gipszvédőből a takaró rész felfelé, a
záró rész irányába tartó masszírozásával a
beszorult levegő kiengedése érdekében.
Ez fokozatosan is elvégezhető úgy, hogy a
végtagot lassan engedi bele a vízbe, hogy a
víz nyomása kiszorítsa a levegőt a gipszvédő
szájánál.
Teljes elmerülés előtt óvatosan húzza el
a záró részt a bőrtől a levegő eltávolítására,
hogy semmiképp ne kerüljön víz a gipszvédőbe.
A gipszvédőt épp a vízbe való belépés előtt
kell felvenni, és a vízből való távozás után
azonnal el kell távolítani.
A vízbe saját felelősségére mehet be. Ne
ugorjon be az úszómedencébe! A gipszvédőket
nem búvárkodás, sznorkelezés vagy más
vízisport alatti használatra tervezték.
Javasoljuk, hogy a használat alatt Bloccs®
gipszvédőjét rendszeresen ellenőrizze, hogy
megbizonyosodjon, a záró rész továbbra is
vízzáró és kényelmes.
A gipszvédőt akár 30 percig is viselheti,
amennyiben az továbbra is kényelmes, nem túl
szoros, és rendszeresen ellenőrzi.
A gipszvédő 30 percnél tovább való viselése
a beszorult levegő miatti izzadást és kényelmetlen
érzetet eredményezhet.
A GYERMEKEK AZ USZODÁBAN VAGY
TENGERBEN ÁLLANDÓ FELÜGYELETET
IGÉNYELNEK.

A gipszvédő eltávolítása

A Bloccs® gipszvédő eltávolításához óvatosan
csúsztassa le azt a karján vagy lábán található
kötésről vagy gipszről. Óvatosan kell eljárnia, hogy
a záró részeket ne sértse fel körmével vagy
ékszereivel.

A Bloccs® gipszvédő
védelme

A Bloccs® gipszvédő elhasználódhat, de kb. 4 hétnyi
normális használatot ki kell bírnia.
A gipszvédőt minden használat előtt ellenőrizni kell,
hogy biztos ne legyen rajta sérülés vagy
anyagfáradás.
Ha a gipszvédő elhasználódott vagy bármilyen
módon megsérült, le kell cserélni.
A gipszvédők 26°C-os hőmérséklet alatt
tárolandók, és hőforrásoktól távol tartandók.
Extrém hidegben a gipszvédő megkeményedhet.
Ez nem tartós állapot, felmelegítés után visszanyeri
rendes állapotát.
A párás tárolási környezetet kerülni kell. Kerülje el
a gipszvédő hosszabb ideig tartó fénynek való
kitettségét, kifejezetten a közvetlen napfénynek
és a magas UV-tartalmú mesterséges fénynek
való kitettséget.

A Bloccs® gipszvédő meleg vízben mosható, majd
körültekintően kívül-belül meg kell szárítani. A belső
rész enyhe hintőporozása segít felvenni a Bloccs®
gipszvédőt. Ne szárítsa a gipszvédőt szárítógépben
vagy radiátoron.
Kerülje a rézzel, réztartalmú ötvözetekkel,
oldószerekkel, olajokkal és zsírokkal való
érintkezést, mivel ezek károsíthatják a Bloccs®
gipszvédőt.
Tartsa távol nyílt lángoktól, mivel súlyos testi
sérüléseket és akár halált is okozhatnak.
Ha bármi kérdése lenne Bloccs® gipszvédőjével
kapcsolatban, kérjük látogasson el a
www.bloccs.com weboldalra vagy küldjön nekünk
egy e-mailt az info@bloccs.com e-mail-címre.
Ezen használati utasítás egy másolata,
mérettáblázatunk és a Bloccs® garancia elérhetők
weboldalunkon: www.bloccs.com és
www.bloccs.com/warranty.
A Bloccs® fenntartja a jogot ezen használati utasítás
esetleges megváltoztatására. A termék használójaként az
Ön felelőssége a használati utasítás online verziójának
ellenőrzése az esetleges módosítások miatt.

FIGYELEM! A Bloccs® nedvesség hatására csúszóssá válhat. Használjon csúszásmentes
fürdőszobaszőnyeget a zuhanyzóban vagy a fürdőszobában, és készítsen elő egy másik
csúszásmentes szőnyeget vagy törölközőt a kiszálláshoz is. Ne sétáljon az úszómedence szélén a
Bloccs® gipszvédő viselésekor, és kifejezetten körültekintően kell eljárni az úszómedence
lépcsőinek használatakor, mivel azok különösen csúszósak lehetnek. Kapaszkodjon erősen
a korlátba.
FIGYELEM! A Bloccs® gipszvédő nem játék! A fulladásveszély elkerülése érdekében
a termék és csomagolása gyermekektől és csecsemőktől távol tartandó.
FIGYELEM! A természetes gumilatex allergiás reakciót válthat ki. Ha egészségügyi kezelésben
részesül, kérje ki egészségügyi ellátója hozzájárulását a gipszvédő használata előtt.
NE HASZNÁLJA, HA ALLERGIÁS A LATEXRE!
FIGYELEM! Kifejezett körültekintés szükséges a lábon viselt gipszek vízben való elmerítése előtt,
mivel azok nehezek lehetnek, és akadályozhatják a mozgást. Ne próbáljon meg lábgipsszel úszni!
FIGYELEM! PICC katéter vagy infúzió használata során körültekintően kell eljárni.
Nem lehetséges a termék használata során felmerülő minden egyes lehetséges veszélyforrásról tájékoztatást
adni. Ezért vásárlóinknak az tanácsoljuk, hogy a Bloccs® gipszvédők használatakor döntsenek saját meglátásuk
és megítélésük szerint.
Az eszközzel kapcsolatos minden komoly incidenst jelenteni kell a gyártó és annak az országnak az illetékes
hatósága felé, amelyben a terméket vásárolták.
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