
NÁVOD PRO PÉČI A POUŽITÍ

VODĚODOLNÝ 
NÁVLEK 
na sádru a obvaz

       Voděodoln návlek Bloccs® je navržen speciálně k ochraně sádrového 
obvazu, obvazů nebo obinadel, aby umožnil uživateli koupat se nebo sprchovat 
jako obvykle. Tento plně vodotěsný a zcela ponořitelný návlek lze použít na 
pláži nebo na koupališti nebo v brouzdališti. 

          UPOZORNĚNÍ:  Přírodní kaučukový latex může způsobit alergickou reakci. Pokud jste v péči lékaře, 
vyžádejte si před použitím návleku souhlas svého lékaře. NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSTE ALERGIČTÍ NA LATEX.
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Jak si návlek Bloccs® 
navléct 
Před použitím tohoto výrobku byste měli z 
končetiny odstranit všechny ostré šperky a 
dávat pozor, aby nedošlo k jeho protrhnutí 
nehty. Drsné hrany překryjte páskou nebo 
pružným obvazem. 

Před použitím promněte těsnění o sebe rukama 
a lehce ho natáhněte. Chcete-li zkontrolovat, jak 
těsnění sedí, vyzkoušejte svůj krycí návlek na 
paži nebo na noze, kde není sádra. Pokud je 
těsnění při zkoušení příliš těsné nebo příliš 
volné, vyberte návlek jiné velikosti. 

Hladké, přiléhavé a nepropustné těsnění by 
mělo jít snadno natáhnout přes obvaz. 

Postupujte podle pěti jednoduchých 
kroků přiložených v tomto letáku, které 
vám pomohou navléci si návleky Bloccs® na 
paži/nohu a loket/koleno.

Použití vašeho návleku 
Bloccs®
Návlek Bloccs® je určen k udržení obvazu v 
suchu, když je vystaven vodě nebo ponořen do 
vody. Návleky Bloccs® používají stejný typ 
těsnění jako u neoprenových obleků.
 
Před vstupem do vody odstraňte z návleku 
Blocks® všechen vzduch stačováním krycího 

návleku směrem nahoru k těsnění, aby se 
veškerý zachycený vzduch uvolnil. 

To lze provést i postupným ponořením 
končetiny do vody tak, aby tlak vody vytlačoval 
vzduch k horní části návleku. 

Před ponořením opatrně odtáhněte těsnění od 
pokožky, abyste odstranili vzduch a ujistěte se, 
že se do návleku nedostala žádná voda. 

Návlek by se měl navléci těsně před vstupem 
do vody a sejmout, jakmile z ní vylezete. 

Rozhodnutí jít do vody je na vaše vlastní riziko. 
Neměli byste skákat ani se potápět do bazénu. 
Návleky nejsou určeny k potápění, 
šnorchlování ani jiným vodním sportům. 

Doporučujeme, aby byl návlek Bloccs® během 
používání pravidelně kontrolován, aby bylo 
zajištěno, že je těsnění stále vodotěsné a 
pohodlné. 

Návlek lze mít na sobě až 30 minut – za 
předpokladu, že je nadále pohodlný, nezdá se 
být příliš těsný a je pravidelně kontrolován. 

Nošení návleku po dobu delší než 30 minut 
může vést k zachycení vzduchu, který 
způsobuje pocení a nepohodlí. 

DĚTI MUSÍ BÝT V BAZÉNU NEBO V MOŘI 
CELOU DOBU POD DOHLEDEM.

Děkujeme, že jste si zvolili Bloccs®. Před použitím návleku Bloccs® nebo při 
dohlížení na dítě s návlekem si pečlivě přečtěte následující pokyny. 
Tím bude zajištěno, že bude návlek používán bezpečně a voděodolné 
těsnění bude účinné. 

Rozhodnutí nosit návlek Bloccs® při koupeli, sprše nebo při jakékoli jiné 
vodní aktivitě je na vaše vlastní riziko. Aby bylo zajištěno, že aktivita 
neovlivní zranění, je třeba se poradit s lékařem. 

PÉČE A POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO 
NÁVLEKU              



Jak návlek sejmout 
Chcete-li návlek Bloccs® sejmout, opatrně jej 
přetáhněte přes obvaz nebo sádru na paži či na 
noze. Je třeba dbát na to, aby nebyla těsnění 
poškozena nehty či šperky. 

Péče o návleky Bloccs® 
Návlek Bloccs® podléhá opotřebení, ale měl by 
vydržet asi 4 týdny běžného používání. 

U návleku je nutné před každým použitím 
zkontrolovat, zda nejeví známky poškození 
nebo opotřebení. 

Pokud návlek jeví známky zhoršení kvality nebo 
poškození, je třeba zakoupit nový. 

Návleky by měly být skladovány při teplotě nižší 
než 26 °C (78,8 F) a daleko od topení. 
V extrémních mrazech může návlek ztuhnout: 
to ale není trvalé a oteplením se to spraví.  
Je třeba vyhnout se vlhkým podmínkám 
skladování. Návlek nevystavujte po delší dobu 
světlu, zejména přímému slunečnímu záření a 
umělému osvětlení s vysokým obsahem 
UV záření. 

Návlek Bloccs® lze prát v teplé vodě a poté jej 
pečlivě vysušit zevnitř i zvenčí. Lehké poprášení 
vnitřku mastkem usnadňuje navlečení návleku 
Bloccs®. Návlek nesušte v sušičce ani na 
radiátoru. 

Vyhněte se kontaktu s mědí, slitinami 
obsahujícími měď, rozpouštědly, oleji a tuky, 
protože mohou návlek Bloccs® poškodit.

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, 
protože to může mít za následek vážné 
zranění nebo dokonce smrt. 

Pokud máte nějaké dotazy týkající se vašeho 
návleku Bloccs®, navštivtewww.bloccs.com 
nebo použijte e-mail info@bloccs.com  

Tento návod, tabulka velikostí a záruční
podmínky Bloccs® jsou k dispozici na našich 
webových stránkách www.bloccs.com a 
www.bloccs.com/warranty 

Společnost Bloccs® si vyhrazuje právo 
manuál upravit, považuje-li to za vhodné. 
Je vaší odpovědností jako spotřebitele 
zkontrolovat online verzi příručky, zda 
neobsahuje nějaké změny.

UPOZORNĚNÍ: Návleky Bloccs® mohou být kluzké, když jsou mokré. Ve sprše nebo ve vaně používejte protiskluzovou 
podložku a mějte zde umístěnou další protiskluzovou podložku nebo ručník, když jdete ven. S návlekem Bloccs® byste 
neměli chodit kolem bazénu a měli byste dbát zvýšené opatrnosti při používání schůdků k bazénu, protože mohou být 
kluzké. Pevně se přidržujte madel. 

UPOZORNĚNÍ: Návleky Bloccs® nejsou hračky. Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte výrobek a jeho obal mimo 
dosah dětí a kojenců.

UPOZORNĚNÍ: Přírodní kaučukový latex může způsobovat alergickou reakci. Pokud jste v péči 
lékaře, vyžádejte si před použitím návleku souhlas svého lékaře. NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSTE ALERGIČTÍ NA LATEX.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ponořování nohou v sádře do vody, protože mohou být těžké a 
omezovat pohyb. Neměli byste se snažit s nohou v sádře plavat.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba dbát opatrnosti u katetrů nebo kanyl. 

Není možné poskytnout upozornění ke všem možným nebezpečím souvisejícím s používáním tohoto produktu. Spotřebitelům se proto 
doporučuje, aby při používání návleku Bloccs® používali zdravý rozum a dobrý úsudek.

Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému úřadu v zemi, ve 
které bylo zařízení zakoupeno.



JAK NAVLÉCI 
NÁVLEK 
BLOCCS® 
NA PAŽI 
NEBO NA 
NOHU BEZ 
POMOCI
Návlek by měl být používán v 
souladu s veškerými pokyny 
pro péči a používání.  Navštivte 
prosím www.bloccs.com a 
podívejte se na naše ukázkové 
video a na často kladené otázky.
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Vyjměte návlek z obalu a 
rozložte jej. Sundejte ostré 
prsteny atd.

2

Před použitím promněte 
těsnění o sebe rukama a 
lehce ho natáhněte.

3

U otevřeného konce 
přeložtenávlek napůl 
dozadu.

Chcete-li zkontrolovat, jak 
těsnění sedí, vyzkoušejte 
krycí návlek nejprve na 
paži nebo na noze, která 
není v sádře nebo obvazu.  

Vložte požadovanou paži 
nebo nohu do otevřeného 
konce tak, aby chodidlo 
nebo ruka byly na 
konci návleku.

Vyrolujte návlek na paži 
nebo nohu, dokud těsnění 
neleží rovně ke kůži. Pokud 
je těsnění při zkoušení 
příliš těsné nebo příliš 
volné, zvolte návlek jiné 
velikosti. 

Vypusťte trochu vzduchu, 
aby neplaval.



JAK NASADIT 
LOKETNÍ 
NEBO 
KOLENNÍ 
NÁVLEK 
BLOCCS® BEZ 
POMOCI 
Návlek by měl být používán v 
souladu s veškerými pokyny 
pro péči a používání.  Navštivte 
prosím www.bloccs.com a 
podívejte se na naše ukázkové 
video a na často kladené otázky.
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2

Před použitím promněte 
těsnění o sebe rukama a 
lehce je natáhněte.

3

Pro snadné nasazení návleku 
vezměte konec B a přetočte 
polovinu návleku naruby 
tak, aby byla těsně nad 
koncem C.

Chcete-li zkontrolovat, jak 
těsnění sedí, vyzkoušejte 
krycí návlek nejprve na paži 
nebo na noze, která není v 
sádře nebo obvazu. 

Pomalu tlačte ruku 
nebo nohu skrz konec B a 
poté C. Potom opatrně 
vyrolujte konec B, dokud 
nebude hladce přiléhat na 
paži nebo stehno.

Měla by být zakryta celá 
část obvazu a kolem paže 
nebo nohy by se na obou 
koncích návleku mělo 
vytvořit 
hladkénepromokavé 
těsnění. Pokud je těsnění 
při zkoušení příliš těsné 
nebo příliš volné, zvolte 
návlek jiné velikosti. 

Vypusťte trochu vzduchu, 
aby neplaval.
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BC

Vyjměte návlek z obalu a 
rozložtejej. Sundejte ostré 
prsteny atd. 

Návlek má dva konce; širší 
konec pro utěsnění kolem 
bicepsu nebo stehna (B) a 
užší konec pro utěsnění 
kolem zápěstí nebo spodní 
části lýtka (C).



SLOVNÍČEK SYMBOLŮ

Výrobce

Označení shody CE

Zdravotnické zařízení

Jedinečný identi�kátor zařízení

Množství zařízení

Kód šarže

Datum výroby

Distributor

Autorizovaný zástupce v Evropské unii

POZOR

Obsahuje přírodní latex

Kluzký povrch

Nebezpečí udušení

Chraňte před slunečním zářením

Skladujte při teplotě 5–26 °C (41–78 °F)

Jeden pacient – vícenásobné použití

Nesterilní

Přečtěte si návod k použití

Recyklovatelné obaly

Mimo otevřený oheň

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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