
NAPOTKI ZA NEGO IN UPORABO

VODOTESNA 
ZAŠČITA
za mavec in povoje 

       Vodotesna zaščita Bloccs® je posebej zasnovana za zaščito mavca, 
obveze ali povoja, da se uporabnik lahko normalno kopa ali tušira. Popolnoma 
vodotesno in potopljivo zaščito lahko uporabljate na plaži ali v plavalnem ali 
veslaškem bazenu. 

         OPOZORILO: Naravni lateks lahko povzroči alergijsko reakcijo. Če ste pod zdravniškim nadzorom, pred 
uporabo zaščite pridobite dovoljenje zdravnika. NE UPORABLJAJTE, ČE STE ALERGIČNI NA LATEKS.

Bloccs®

Precision Dippings 
Manufacturing Ltd, 
Unit J, Lawrence Drive, Stover 
Trading Estate, Yate, Bristol
BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-pošta: info@bloccs.com

www.bloccs.com

Proizvedeno v Združenem 
kraljestvu
Vsi izdelki so izdelani v skladu z 
veljavnim in odobrenim standardom 
sistema vodenja kakovosti ISO 9001.

©Bloccs® 2021

Razmnoževanje, kopiranje, izdelava izpeljank, distribucija in javni prikaz 
priročnika so dovoljeni le s predhodnim pisnim soglasjem družbe Bloccs®.

SL

Precision Dippings 
Manufacturing Ltd
Unit J, Lawrence Drive, 
Stover Trading Estate, 
Yate, Bristol, 
BS37 5PG, 
UK

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030 Brussels
Belgium



Nameščanje zaščite 
Bloccs® 
Ker je zaščita izdelana iz naravnega lateksa, morate 
odstraniti vse ostre kose nakita in paziti, da zaščite ne 
prebodete z nohti. Grobe robove prekrijte s trakom ali 
raztegljivim povojem. 

Pred uporabo podrgnite tesnilo med dlanmi in ga 
rahlo raztegnite. Če želite preveriti prileganje tesnila, 
zaščito najprej preizkusite na roki ali nogi, na kateri 
nimate mavca. Če čutite, da je rob tesnila med 
nameščanjem zaščite pretesen ali preohlapen, izberite 
drugo velikost zaščite. 

Gladko, tesno prilegajoče in vodotesno tesnilo se 
mora zlahka raztegniti čez povoj. 

Sledite preprostim navodilom v petih korakih, 
ki so priložena v tej brošuri, za lažjo namestitev 
zaščite Bloccs® za roko/nogo ter komolec/kole-
no.

Uporaba zaščite Bloccs® 

Zaščita Bloccs® vam omogoča, da ostane povoj suh, 
če je izpostavljen vodi ali potopljen vanjo. Zaščite 
Bloccs® uporabljajo enako vrsto tesnjenja, kot jo 
najdemo pri nepremočljivih oblekah.  

Preden greste v vodo, iz zaščite Bloccs® odstranite ves 
zrak tako, da drgnete pokrivalo navzgor proti tesnilu, 

da sprostite ves ujeti zrak. To lahko storite tudi tako, 
da okončino postopoma spuščate v vodo, tako da 
pritisk vode potisne zrak proti vrhu zaščite. 

Pred potopitvijo nežno povlecite tesnilo stran od 
kože, da izpustite zrak, in pri tem pazite, da v zaščito 
ne pride voda. 

Zaščito si nadenite tik pred vstopom v vodo in jo 
odstranite takoj, ko pridete iz vode. 

Za vstop v vodo se odločate na lastno odgovornost. 
V bazen ne smete skakati ali se potapljati. Zaščite 
niso zasnovane za potapljanje, snorklanje ali druge 
vodne športe. 

Priporočamo, da zaščito Bloccs® med uporabo 
redno preverjate in se prepričate, da je tesnilo 
ostalo vodotesno in je še vedno udobno. 

Zaščito lahko uporabljate do 30 minut, če je še 
vedno udobna za nošenje, ni pretesna in jo redno 
preverjate. 

Če zaščito uporabljate dlje kot 30 minut, lahko ujeti 
zrak povzroči znojenje in nelagodje. 

OTROCI MORAJO BITI V BAZENU ALI MORJU VES 
ČAS POD NADZOROM.

Hvala vam, ker ste se odločili za nakup izdelka Bloccs®.  Pred uporabo izdelka Bloccs® 
skrbno preberite naslednja navodila oziroma nadzirajte svojega otroka glede 
upoštevanja navodil za uporabo. S tem boste zagotovili varno uporabo zaščite in 
učinkovito vodotesnost izdelka. 

Za uporabo zaščite Bloccs® med kopanjem, tuširanjem ali pri kateri koli drugi 
dejavnosti v vodi se odločate na lastno odgovornost. Priporočamo, da se posvetujete 
z zdravnikom in se prepričate, da aktivnost ne bo vplivala na poškodbo. 

NEGA IN UPORABA 
ZAŠČITE 



Odstranjevanje zaščite  
Ko želite odstraniti zaščito Bloccs®, jo previdno 
potegnite čez povoj ali mavec na roki ali nogi. 
Paziti morate, da tesnila ne poškodujete z nohti 
ali nakitom.

Nega zaščite Bloccs®  
Zaščita Bloccs® je podvržena obrabi, vendar naj bi 
zdržala približno 4 tedne običajne uporabe. 

Zaščito je treba pred vsako uporabo preveriti za 
morebitne znake poškodb ali obrabe. 

Če se je zaščita obrabila ali kakor koli 
poškodovala, morate kupiti drugo zaščito. 

Zaščite je treba hraniti pri temperaturi do 26 °C 
(78,8 F), stran od grelnikov. V izjemnem mrazu 
lahko zaščita postane toga: to ni trajno, s 
segrevanjem bo spet postala mehkejša. 

Izogibati se je treba vlažnim pogojem 
skladiščenja. Zaščito za daljši čas ne izpostavljajte 
svetlobi, zlasti neposredni sončni svetlobi in 
umetni svetlobi z visoko vsebnostjo UV-žarkov. 

Zaščito Bloccs® lahko operete v topli vodi in jo nato 
skrbno posušite na zunanji in notranji strani. Če 
notranjo stran rahlo posujete s smukcem, boste 
zaščito Bloccs® lažje namestili. Zaščite ne sušite v 
sušilnem stroju ali na radiatorju. 

Izogibajte se stiku z bakrom, zlitinami, ki vsebujejo 
baker, topili, olji in maščobami, saj lahko 
poškodujejo zaščito Bloccs®.

Ne približujte se odprtemu ognju, saj lahko pride 
do hudih telesnih poškodb ali celo smrti. 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z zaščito 
Bloccs®, obiščite www.bloccs.com ali pišite na 
info@bloccs.com.  

Izvod tega priročnika, naša tabela velikosti in 
garancija Bloccs® so na voljo na naši spletni strani 
www.bloccs.com in www.bloccs.com/warranty. 

Družba Bloccs® si pridržuje pravico, da priročnik 
spremeni po lastni presoji. Potrošnik je sam dolžan 
preveriti morebitne spremembe v spletni različici 
priročnika.

OPOZORILO: Ko je zaščita Bloccs® mokra, lahko postane spolzka. Pri prhanju ali kopanju uporabljajte 
nedrsečo kopalno podlogo in si pripravite dodatno nedrsečo podlogo ali brisačo, ko izstopate iz kadi. Če 
uporabljate zaščito Bloccs®, ne smete hoditi ob robu bazena in bodite še posebej previdni pri uporabi 
stopnic bazena, saj so lahko spolzke. Trdno se oprimite ograje. 

OPOZORILO: Zaščite Bloccs® niso igrača. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, izdelek in embalažo 
hranite zunaj dosega otrok in dojenčkov.

OPOZORILO: Naravni lateks lahko povzroči alergijsko reakcijo. Če ste pod zdravniškim nadzorom, pred 
uporabo zaščite pridobite dovoljenje zdravnika. NE UPORABLJAJTE, ČE STE ALERGIČNI NA LATEKS.

OPOZORILO: Pri potapljanju noge v mavcu v vodo morate biti še posebej previdni, saj je lahko mavec 
na nogi težek in omejuje gibanje. Ne poskušajte plavati z mavcem na nogi.

OPOZORILO:  Pazite na morebitni periferno vstavljen centralni kateter ali intravenozno cevko. 

Opozoril za vse možne nevarnosti, povezane z uporabo tega izdelka, ni mogoče zagotoviti. Potrošnikom zato 
svetujemo, da pri uporabi zaščite Bloccs® ravnajo razsodno in preudarno.

O vseh resnih incidentih v zvezi s pripomočkom je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu 
organu v državi, v kateri je bil pripomoček kupljen.



NAMEŠČANJE 
ZAŠČITE 
BLOCCS® NA 
ROKO ALI 
NOGO BREZ 
POMOČI
Zaščito je treba uporabljati 
v skladu z vsemi navodili 
za nego in uporabo.  
Obiščite spletno stran 
www.bloccs.com in si 
oglejte naš predstavitveni 
videoposnetek ter pogosta 
vprašanja in odgovore.

4

1

5

Vzemite zaščito iz embalaže in 
jo razgrnite. Snemite ostre 
prstane ipd.

2

Pred uporabo podrgnite 
tesnilo med dlanmi in ga rahlo 
raztegnite.

3

Na odprtem koncu zaščito 
prepognite do polovice.

Če želite preveriti prileganje 
tesnila, najprej preizkusite 
zaščito na roki ali nogi, na 
kateri nimate mavca ali povoja.

Roko ali nogo vstavite v odprt 
konec, tako da se stopalo ali 
dlan nahaja na koncu zaščite.

Raztegnite zaščito čez roko ali 
nogo tako, da se tesnilo tesno 
prilega koži. Če se vam zdi, da 
je tesnilo pretesno ali 
preohlapno, izberite drugo 
velikost zaščite. 

Iztisnite zrak, da zaščita ne bo 
plavala na vodi.



NAMEŠČANJE 
ZAŠČITE 
BLOCCS® ZA 
KOMOLEC ALI 
KOLENO BREZ 
POMOČI
Zaščito je treba uporabljati 
v skladu z vsemi navodili 
za nego in uporabo.  
Obiščite spletno stran 
www.bloccs.com in si 
oglejte naš predstavitveni 
videoposnetek ter pogosta 
vprašanja in odgovore.

4

1

5

2

Pred uporabo podrgnite tesnila 
med dlanmi in jih rahlo 
raztegnite.

3

Za enostavno nameščanje 
zaščite primite konec B in 
obrnite polovico zaščite 
navzven tako, da sega tik nad 
konec C.

Če želite preveriti prileganje 
tesnila, najprej preizkusite 
zaščito na roki ali nogi, na kateri 
nimate mavca ali povoja. 

Počasi potisnite roko ali nogo 
najprej skozi konec B in nato 
skozi konec C. Nato previdno 
odvijte konec B, da se gladko 
prilega roki ali stegnu.

Pokrita mora biti celotna 
površina povoja, okoli roke ali 
noge na obeh koncih zaščite 
pa mora na koži nastati gladka, 
tesno prilegajoča se vodotesna
zapora. Če se vam zdi, da je 
tesnilo pretesno ali preohlapno, 
izberite drugo velikost zaščite. 

Iztisnite zrak, da zaščita ne bo 
plavala na vodi.

BC

BC
BC

BC

Vzemite zaščito iz embalaže in 
jo razgrnite. Snemite ostre 
prstane ipd. 

Zaščita ima dva konca; 
širši konec, ki tesni okoli bicepsa 
ali stegna (B), in ožji konec, ki 
tesni okoli zapestja ali spodnjega 
dela meč (C).



GLOSAR SIMBOLOV

Proizvajalec

Oznaka skladnosti CE

Medicinski pripomoček

Edinstveni identi�kator pripomočka

Količina pripomočkov

Koda serije

Datum proizvodnje

Distributer

Pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji

POZOR

Vsebuje naravni lateks

Spolzka površina

Nevarnost zadušitve

Hranite stran od sončne svetlobe

Shranjujte pri temperaturi od 5 do 26 °C (41 do 78 °F)

En bolnik – večkratna uporaba

Nesterilno

Glejte navodila za uporabo

Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati

Brez odprtega ognja

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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