
HOITO- JA KÄYTTÖOHJE

VEDENPITÄVÄ 
SUOJA 
kipseille ja siteille

    Vedenpitävä Bloccs®-suoja on suunniteltu varta vasten kipsin tai 
siteen suojaamiseksi, jotta käyttäjä voi kylpeä tai käydä suihkussa 
normaalisti. Tätä täysin vedenpitävää ja upotettavaa suojaa voi käyttää 
myös rannalla tai uima- tai kahluualtaassa. 

         VAROITUS: Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet lääkehoidossa, pyydä 
lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.

Valmistettu Isossa-
Britanniassa.
Kaikki tuotteet on valmistettu 
voimassa olevan ja hyväksytyn 
ISO!9001 -laadunhallintajärjes- 
telmästandardin mukaisesti.
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Tämän käyttöoppaan jäljentäminen ja kopiointi, oppaasta johdetut teokset 
sekä oppaan jakelu ja julkinen esittäminen ovat sallittuja vain Bloccs®-yhtiön 
kirjallisella etukäteisluvalla.
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Bloccs®-suojan 
laittaminen paikalleen  
Bloccs®-suoja on tehty 
luonnonkumilateksista, joten poista terävät 
korut ja varo puhkaisemasta sitä 
sormenkynsillä. Peitä terävät kulmat teipillä 
tai joustavalla siteellä. 

Ennen käyttöä hiero tiivisteosaa yhteen 
käsilläsi ja venytä sitä hellästi. Tarkista 
tiiviys kokeilemalla suojaa käteen tai 
jalkaan, jossa ei ole kipsiä. Jos tiivisteosa 
tuntuu liian kireältä tai liian löysältä 
kokeiltaessa, valitse toisen kokoinen suoja. 

Sileän ja ihonmyötäisen vedenpitävän 
tiivisteosan pitäisi venyä helposti kipsin yli. 

Bloccs®-käsivarsisuojan/-jalkasuojan ja 
-kyynärpääsuojan/-polvisuojan asettaminen 
paikalleen on helppoa tämän vihkosen 
viisivaiheisten ohjeiden avulla.

Bloccs®-suojan 
käyttäminen 
Bloccs®-suoja on tarkoitettu pitämään side 
tai kipsi kuivana, kun se altistuu vedelle tai 
upotetaan veteen. Bloccs®-suojissa käytetään 
samanlaista tiivistettä kuin märkäpuvuissa.  

Ennen veteen menemistä poista kaikki ilma 
Bloccs®-suojasta hieromalla sitä ylöspäin 
kohti tiivisteosaa. Tämä voidaan tehdä 
myös laskemalla raaja hitaasti veteen, 
jolloin veden paine pakottaa ilman suojan 
yläosaan. 

Poista ilma venyttämällä tiivisteosaa 
hieman irti ihosta ennen veden alle 
upottamista, ja varmista, ettei suojan 
sisään pääse vettä.

Suoja täytyy laittaa paikalleen vasta juuri 
ennen veteen menemistä ja poistaa heti 
vedestä poistuttua. 

Veteen meneminen on omalla vastuullasi. 
Älä hyppää tai sukella uima-altaaseen. 
Suojaa ei ole suunniteltu sukellukseen, 
snorklaukseen tai muuhun vesiurheiluun. 

Suosittelemme tarkistamaan Bloccs®-
suojan vedenpitävyyden ja mukavuuden 
säännöllisesti käytön aikana. 

Suojaa voidaan käyttää jopa 30 minuutin 
ajan – kunhan se pysyy mukavana eikä ole 
liian kireä ja se tarkistetaan säännöllisesti. 
Jos suojaa käytetään pidempään kuin 30 
minuutin ajan, sen sisälle jäänyt ilma voi 
aiheuttaa hikoilua ja epämukavuutta. 

LAPSIA ON VALVOTTAVA ALTAASSA TAI 
MERESSÄ JATKUVASTI

Kiitos, että valitsit Bloccs®-tuotteen.  Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen 
Bloccs®-suojan käyttöä tai sitä käyttävän lapsen valvomista. Näin varmistat, että 
suojaa käytetään oikein ja se pysyy vedenpitävänä. 

Käytät Bloccs®-suojaa kylvyssä, suihkussa tai muussa vesiaktiviteetissa omalla 
vastuullasi. Pyydä lääkäriltä neuvoa, jotta varmistut siitä, ettei tällainen 
aktiviteetti vaikuta vammaan. 

             -SUOJAN 
HOITO JA KÄYTTÖ



Suojan poistaminen
Poista Bloccs®-suoja liu’uttamalla se varovasti 
kädessä tai jalassa olevan siteen tai kipsin yli. 
Varo, etteivät sormenkynnet tai korut vaurioita 
tiivisteitä.  

Bloccs®-suojan hoito
Bloccs®-suoja kuluu käytössä, mutta se 
kestää noin neljän viikon ajan tavallisessa 
käytössä.
Suoja on tarkistettava ennen jokaista 
käyttökertaa vaurioiden ja heikkenemisen 
varalta. 
Jos suoja on heikentynyt tai vaurioitunut 
millään tavalla, sen tilalle on hankittava uusi.
Suojaa on säilytettävä alle 26 °C:n
lämpötilassa ja poissa lämmittimien 
läheisyydestä. Erittäin kylmässä suoja voi 
jäykistyä, mutta tämä ei ole pysyvää, ja se 
palautuu ennalleen lämpimässä.
Säilytystä kosteassa paikassa on vältettävä. 
Vältä suojan pitkäaikaista altistamista 
valolle, etenkin suoralle auringonvalolle, 
ja voimakasta UV-säteilyä tuottavalle 
keinovalolle. 
 

Bloccs®-suoja voidaan pestä lämpimässä 
vedessä, minkä jälkeen se on kuivattava 
huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta. 
Bloccs®-suojan asettaminen paikalleen on 
helpompaa, jos sen sisäpuolelle levitetään 
hieman talkkia. Älä kuivaa suojaa 
kuivausrummussa tai lämpöpatterin päällä. 

Vältä kosketusta kuparin, kuparia sisältävien 
metalliseosten, liuottimien, öljyjen ja rasvojen 
kanssa, sillä ne voivat vaurioittaa 
Bloccs®-suojaa.

Pidä poissa avotulen luota, sillä tämä voi 
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa 
kuoleman. 

Jos sinulla on kysyttävää Bloccs®-suojasta, käy 
osoitteessa www.bloccs.com tai lähetä sähköpostia 
osoitteeseen info@bloccs.com.  
Tämä käyttöopas, kokotaulukko ja tiedot 
Bloccs®-takuusta ovat saatavilla verkkosivustol-
lamme www.bloccs.com ja sivulla 
www.bloccs.com/warranty. 
Bloccs® pidättää oikeuden muuttaa käyttöopasta 
tarpeen mukaan. Kuluttajana vastuullasi on 
tarkistaa käyttöoppaan verkkoversio mahdollisten 
muutosten varalta.

Varoitus: Bloccs®-suoja voi olla liukas märkänä. Käytä liukuestemattoa suihkussa tai 
kylvyssä ja pidä toinen liukuestematto tai pyyhe saatavilla suihkusta tai kylvystä 
poistumista varten. Älä kävele uima-altaan reunalla Bloccs®- suojan kanssa, ja ole 
erityisen varovainen uima-altaan portaissa, sillä ne voivat olla liukkaat. Pidä tiukasti 
kiinni kaiteesta. 

Varoitus: Bloccs®-suoja ei ole lelu. Vältä tukehtumisriski pitämällä tuote ja sen pakkaus 
poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.

Varoitus: Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet
lääkehoidossa, pyydä lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS 
OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.

Varoitus: Erityistä varovaisuutta on noudatettava upotettaessa jalkakipsi veteen, sillä se 
voi olla raskas ja rajoittaa liikkumista. Älä yritä uida jalkakipsin kanssa.

Varoitus: PICC-katetrien tai tiputusletkujen kanssa on oltava varovainen.
Varoitusta kaikista mahdollisista vaaroista tämän tuotteen käyttöön liittyen ei ole mahdollista antaa. 
Kuluttajia kehotetaan siksi noudattamaan tervettä järkeä ja hyvää harkintaa Bloccs®-suojan käytössä.

Kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja ostomaan 
asianmukaiselle viranomaiselle.



BLOCCS®-  
KÄSIVARSISUOJAN
TAI- JALKASUOJAN
LAITTAMINEN 
PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä 
kaikkien hoito- ja 
käyttöohjeiden mukaisesti.  
Katso opasvideot ja usein 
kysytyt kysymykset 
osoitteessa 
www.bloccs.com.
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Ota suoja pakkauksesta 
ja taita se auki. Poista kaikki 
terävät sormukset ja 
vastaavat esineet.

2

Ennen käyttöä hiero 
tiivisteosaa yhteen käsilläsi 
ja venytä sitä hellästi.

3

Taita suoja avoimesta 
päästä puoliksi nurin 
päin.

Tarkista tiiviys kokeilemalla 
suojaa ensin käteen tai 
jalkaan, jossa ei ole sidettä 
tai kipsiä.  

Aseta käsivarsi tai jalka, 
jossa side tai kipsi on, 
suojan avoimesta päästä 
sisään niin, että käden tai 
jalan pää tulee suojan 
päätyyn asti.

Rullaa suoja takaisin 
käsivarren tai jalan päälle 
niin, että tiiviste on tiiviisti 
ihoa vasten. Jos tiiviste 
tuntuu liian kireältä tai 
liian löysältä kokeiltaessa, 
valitse toisen kokoinen 
suoja. 

Päästä ilmaa ulos kellumisen 
estämiseksi.



BLOCCS®- 
KYYNÄRPÄÄSUOJAN
TAI - POLVISUOJAN
LAITTAMINEN 
PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä 
kaikkien hoito- ja 
käyttöohjeiden mukaisesti.  
Katso opasvideot ja usein 
kysytyt kysymykset 
osoitteessa 
www.bloccs.com.
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Ota suoja pakkauksesta ja 
taita se auki. Poista kaikki 
terävät sormukset ja 
vastaavat esineet. 

6XRMDVVD�RQ�NDNVLbS¦¦W¦��
leveämpi pää, joka tulee 
tiiviisti olkavarren tai reiden 
\PS¦ULOOHb�%���MD�SLHQHPSL�
pää, joka tulee tiiviisti ranteen 
WDL�SRKNHHQ�\PS¦ULOOHb�&��

2

Ennen käyttöä hiero 
tiivisteosia yhteen käsillä ja 
venytä niitä 
hellästi.

3

Voit asettaa suojan 
paikalleen helposti 
N¦¦QW¦P¦OO¦�%�S¦¦Q�SXROLNVL�
nurin päin niin, että se on 
MXXUL�MD�MXXUL�&�S¦¦Q�
yläpuolella.

Tarkista tiiviys kokeilemalla 
suojaa ensin käteen tai 
jalkaan, jossa ei ole sidettä 
tai kipsiä. 

Työnnä joko käsi tai jalka 
KLWDDVWL�VHN¦�%��HWW¦�&�S¦¦Q�
läpi. Rullaa sitten varovasti 
%�S¦¦�\O¸V�QLLQ��HWW¦�VH�RQ�
tiiviisti käsivarren tai reiden 
päällä.

Koko sidealueen on oltava 
peitettynä, ja suojan täytyy 
tiivistyä vedenpitävästi 
käsivarren tai jalan 
ympärille molemmista 
päistä. Jos tiiviste tuntuu liian 
kireältä tai liian löysältä 
kokeiltaessa, valitse toisen 
kokoinen suoja. 

Päästä ilmaa ulos kellumisen 
estämiseksi.
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KUVAKESANASTO

Valmistaja

Vaatimustenmukaisuuden osoittava CE-merkintä  

Lääkinnällinen laite

Yksilöllinen laitetunniste

Laitteiden lukumäärä

Erätunnus

Valmistuspäivä

Jakelija

Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella

VAROITUS

Sisältää luonnonkumilateksia

Liukas pinta

Tukehtumisvaara

Pidä poissa auringonvalosta

Säilytyslämpötila 5–26 °C (41–78 °F)

Samalle potilaalle useasti käytettävä

Steriloimaton

Tarkista käyttöohjeet

Kierrätettävä pakkaus

Ei avotulta

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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