


Sådan tager du din 
Bloccs®-beskytter på 
Da din Bloccs®-beskytter er fremstillet af naturlig 
gummilatex, skal du tage skarpe smykker af og 
passe på, at du ikke laver et hul med dine negle. 
Dæk skarpe områder til med klæbebånd eller 
elastisk bandage. 

Inden brug skal forseglingen gnubbes sammen og 
strækkes forsigtigt med hænderne. Prøv overtrækket 
på armen eller benet uden gips for at kontrollere, 
hvordan forseglingen passer. Hvis forseglingen føles 
for tæt eller for løs, når du prøver den, skal du vælge 
en beskytter i en anden størrelse. 

Den glatte, vandtætte forsegling skal sidde tæt mod 
huden og skal nemt kunne strækkes over en 
forbinding. 

Du kan følge vores fem lette trin i denne folder 
som en hjælp til at tage dine Bloccs®-beskyttere 
til arme/ben og albuer/knæ på.

Anvendelse af din 
Bloccs®-beskytter 
Bloccs®-beskytteren er udviklet til at holde en 
forbinding tør, når den udsættes for eller 
nedsænkes i vand. Bloccs®-beskyttere anvender 
samme type forsegling, som findes i våddragter.  

Inden du går i vandet, skal du fjerne alt luft fra 
Bloccs®-beskytteren ved at gnubbe overtrækket 
opad mod forseglingen for at presse indfanget luft ud. 

Dette kan også gøres ved gradvist at sænke armen 
eller benet ned i vand, så vandtrykket tvinger 
luften op til beskytterens øverste del. 

Træk forsigtigt forseglingen væk fra huden for at 
fjerne luften, før du udsætter beskytteren for vand, 
så du sikrer, at der ikke trænger vand ind i 
beskytteren. 

Beskytteren skal tages på, lige før den udsættes 
for vand, og den skal tages af, så snart du er ude 
af vandet igen. 

Beslutningen om ophold i vand træffes på egen 
risiko. Du må ikke springe eller dykke ned i en 
pool. Beskytterne er ikke designet til dykning, 
snorkling eller andre former for vandsport. 

Vi anbefaler, at Bloccs®-beskytteren kontrolleres 
regelmæssigt under brug for at sikre, at 
forseglingen stadig er vandtæt og sidder godt. 

Beskytteren kan anvendes i op til 30 minutter – 
forudsat at den stadig føles behagelig at have på, 
at den ikke føles for stram, og at den kontrolleres 
regelmæssigt. 

Hvis beskytteren anvendes i mere end 30 
minutter, kan det medføre luftlommer, hvilket kan 
få dig til at svede og føle dig utilpas. 

BØRN I EN POOL ELLER I HAVET SKAL VÆRE 
UNDER OPSYN HELE TIDEN.

Tak, fordi du har valgt Bloccs®.  Du bedes læse følgende anvisninger nøje, før du 
bruger din Bloccs®-beskytter eller overvåger et barn, der bruger sin beskytter. 
Dette sikrer, at beskytteren anvendes på en sikker måde, og at den vandtætte 
forsegling fungerer. 

Beslutningen om at anvende Bloccs®-beskytteren, når du tager karbad, brusebad 
eller til andre vandbaserede aktiviteter, træffes på egen risiko. Der skal søges 
lægefaglig rådgivning for at sikre, at aktiviteten ikke påvirker skaden. 

BEHANDLING OG ANVENDELSE
AF DIN               -BESKYTTER 



Sådan tager du din 
beskytter af 
For at tage Bloccs®-beskytteren af skal du 
forsigtigt trække den over forbindingen eller 
gipsen på din arm eller dit ben. Du skal passe 
på, at forseglingerne ikke bliver beskadiget af 
negle eller smykker.

Behandling af 
Bloccs®-beskytter 
Bloccs®-beskytteren er udsat for slitage, men bør 
kunne holde i cirka fire uger ved normal brug. 

Beskytteren skal kontrolleres inden hver brug for at 
sikre, at der ikke er tegn på slitage. 

Hvis beskytteren er blevet slidt eller beskadiget på 
nogen måde, skal der købes en ny beskytter. 

Beskyttere bør opbevares ved en temperatur på 
under 26 °C væk fra varmeapparater. Under 
voldsom kulde kan beskytteren blive stiv. 
Dette er ikke en permanent tilstand, og varme 
afhjælper stivheden. 

Opbevaring under fugtige forhold bør undgås. 
Undgå at udsætte beskytteren for en længere 
periode med lys, særligt direkte sollys og kunstigt 
lys med et højt UV-indhold. 

Bloccs®-beskytteren kan vaskes i varmt vand og 
bør derefter tørres forsigtigt indvendig og 
udvendig. Hvis Bloccs®-beskytteren påføres lidt 
talkum indvendigt, er det lettere at tage den på.
Beskytteren må ikke tørres i en tørretumbler 
eller på en radiator. Undgå kontakt med kobber, 
kobberholdige legeringer, opløsningsmidler, olier 
og smørefedt, da det kan beskadige Bloccs®

-beskytteren.

Beskytteren skal holdes på afstand af åben ild, 
da det kan medføre alvorlig personskade og 
endda dødsfald. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende 
Bloccs®-beskytteren, kan du besøge 
www.bloccs.com eller sende en e-mail til 
info@bloccs.com  

En kopi af denne vejledning, vores 
størrelsesoversigt og Bloccs®-garantien er 
tilgængelige på vores websted www.bloccs.com 
og www.bloccs.com/warranty 

Bloccs® forbeholder sig ret til at ændre 
vejledningen, hvis det anses for nødvendigt. 
Som forbruger er det dit ansvar at kontrollere 
onlineversionen af vejledningen for at se, om 
der er foretaget ændringer.

ADVARSEL: Bloccs® kan være glat, når den er våd. Brug en skridsikker bademåtte i brusebadet eller 
badekarret, og læg desuden en skridsikker måtte eller et håndklæde på gulvet, når du træder ud af badet. 
Du bør ikke gå rundt langs en pool, når du bærer en Bloccs®-beskytter, og du skal være ekstra forsigtig, 
når du går op og ned ad trin i et svømmebassin, da de kan være glatte. Hold godt fast i gelænderet. 

ADVARSEL: Bloccs®-beskyttere er ikke legetøj. For at undgå fare for kvælning skal produktet og 
emballagen opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL: Naturlig gummilatex kan medføre en allergisk reaktion. Hvis du får lægelig pleje, skal du 
have lægens godkendelse, før du bruger beskytteren. MÅ IKKE ANVENDES, HVIS DU ER ALLERGISK 
OVER FOR LATEX.

ADVARSEL: Der skal udvises ekstra forsigtighed, når ben i gips nedsænkes i vand, da gipsen kan blive 
tung og begrænse bevægelse. Du bør ikke forsøge at svømme med et ben i gips.

ADVARSEL: Der skal udvises forsigtighed i forhold til PICC- eller IV-slanger. 

Det er ikke muligt at advare om alle mulige farer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt. Forbrugere rådes derfor 
til at udvise sund fornuft og god dømmekraft, når de anvender en Bloccs®-beskytter.

Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal indberettes til producenten og den kompetente 
myndighed i det land, hvor den er købt.



SÅDAN TAGER 
DU EN 
BLOCCS®- 
BESKYTTER PÅ 
EN ARM ELLER 
ET BEN UDEN 
HJÆLP
Beskytteren skal anvendes i 
henhold til alle anvisninger 
om behandling og brug.  
Du bedes besøge 
www.bloccs.com for at se 
vores demonstrationsvideo 
og læse ofte stillede 
spørgsmål.
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Tag beskytteren ud af 
emballagen, og fold den ud. 
Tag skarpe ringe o.l. af.

2

Inden brug skal forseglingen 
gnubbes sammen og strækkes 
forsigtigt med hænderne.

3

Fold beskytteren halvvejs 
tilbage fra den åbne ende.

Prøv overtrækket på den arm
eller det ben, der ikke er i gips 
eller forbinding, først for at 
kontrollere, hvordan 
forseglingen passer. 

Før den påkrævede arm eller 
det påkrævede ben ind i den 
åbne ende, så foden eller 
hånden er i beskytterens 
ende.

Rul beskytteren op over armen 
eller benet igen, indtil 
forseglingen sidder �adt mod 
huden. Hvis forseglingen er 
for stram eller for løs, når du 
prøver den, skal du vælge en 
beskytter i en anden størrelse. 

Lad en smule luft slippe ud, 
så der ikke skabes en 
luftlomme.



SÅDAN TAGER 
DU EN 
BLOCCS®- 
BESKYTTER PÅ 
EN ALBUE 
ELLER ET KNÆ 
UDEN HJÆLP 
Beskytteren skal anvendes i 
henhold til alle anvisninger 
om behandling og brug.  
Du bedes besøge 
www.bloccs.com for at se 
vores demonstrationsvideo
og læse ofte stillede 
spørgsmål.
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Før brug skal forseglingerne 
gnubbes sammen og strækkes 
forsigtigt med hænderne.

3

Du kan tage beskytteren nemt 
på ved at tage B-enden og 
vende vrangen ud på 
halvdelen af beskytteren, så 
den be�nder sig lige over 
C-enden.

Prøv overtrækket på den arm
eller det ben, der ikke er i gips 
eller forbinding, først for at 
kontrollere, hvordan 
forseglingen passer. 

Før forsigtigt enten hånden 
eller foden gennem B-enden 
først og derefter C-enden. 
Rul derefter forsigtigt 
B-enden op, indtil den sidder 
glat mod armen eller låret.

Hele forbindingsområdet skal 
være dækket, og der bør dannes 
en glat, stramtsiddende og 
vandtæt forsegling omkring 
armen eller benet i begge 
ender af beskytteren. Hvis 
forseglingen føles for stram eller 
for løs, når du prøver den på, 
skal du vælge en beskytter i en 
anden størrelse. 

Lad en smule luft slippe ud, så 
der ikke skabes en luftlomme.
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Tag beskytteren ud af 
emballagen, og fold den ud. 
Tag skarpe ringe o.l. af. 

Beskytteren har to ender: 
En bred ende, der skal slutte 
omkring bicepsen eller låret 
(B), og en mindre ende, der 
skal slutte omkring 
håndleddet eller den 
nederste del af læggen (C).



ORDLISTE OVER SYMBOLER

Producent

CE-mærkning

Medicinsk udstyr

Unik udstyrsidenti�kation

Udstyrsmængde

Batchkode

Produktionsdato

Distributør

Autoriseret repræsentant i EU

FORSIGTIG

Indeholder naturlig gummilatex

Glat underlag

Risiko for kvælning

Hold væk fra sollys

Opbevares mellem 5-26 °C (41-78 °F)

Enkelt patient – kan bruges �ere gange

Ikke-steril

Læs brugsanvisning

Genanvendelig emballage

Ingen åbne �ammer

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX


	Bloccs_Care_Digital_3_Danish
	Bloccs_DanishCare_Digital
	Bloccs_Care_Digital_1_Danish
	Bloccs_Care_Digital_2_Danish
	Bloccs_Care_Digital_3_Danish




