
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VÍZÁLLÓ 
GIPSZVÉD! 
gipszkötésekhez és más kötésekhez

       A Bloccs® Y¯]£OOµ�JLSV]Y«GĎW�NLIHMH]HWWHQ�JLSV]N¸W«VHN�«V�P£V�
N¸W«VHN��I£VOLN�Y«GHOP«UH�IHMOHV]WHWW«N�NL��KRJ\�D�YLVHOĎMH�D�V]RN£VRV�
PµGRQ�I¾U¸GKHVVHQ�YDJ\�]XKDQ\R]KDVVRQ��(]�D�Y¯]£OOµ�«V�WHOMHV�
P«UW«NEHQ�Y¯]�DO£�PHU¯WKHWĎ�JLSV]Y«GĎ�D�VWUDQGRQ��LOOHWYH�¼V]µ��YDJ\�
J\HUHNPHGHQF«EHQ�LV�KDV]Q£OKDWµ��

         FIGYELEM! A természetes gumilatex allergiás reakciót válthat ki. Ha egészségügyi kezelésben 
U«V]HV¾O��N«UMH�NL�HJ«V]V«J¾J\L�HOO£WµMD�KR]]£M£UXO£V£W�D�JLSV]Y«GĎ�KDV]Q£ODWD�HOĎWW��1(�+$6=1�/-$��+$�
$//(5*,�6�$�/$7(;5(�

Bloccs®

3UHFLVLRQ�'LSSLQJV�
0DQXIDFWXULQJ�/WG��
8QLW�-��/DZUHQFH�'ULYH��6WRYHU�
7UDGLQJ�(VWDWH��<DWH��%ULVWRO
%6����3*��(J\HV¾OW�.LU£O\V£J
7HOHIRQ���������������������  
(�PDLO��LQIR#EORFFV�FRP

www.bloccs.com

Gyártva az Egyesült 
Királyságban
0LQGHQ�WHUP«N�D�MHOHQOHJ�
MµY£KDJ\RWW�,62������ es 
PLQĎV«JEL]WRV¯W£VL�
UHQGV]HUUHO�¸VV]KDQJEDQ�
N«V]¾O�
©Bloccs® 2021

(]HQ�KDV]Q£ODWL�XWDV¯W£VRN�VRNV]RURV¯W£VD��P£VRO£VD��V]£UPD]«NRV�
PĮYHNN«QW�YDOµ�KDV]Q£ODWD��WHUMHV]W«VH�«V�Q\LOY£QRV�EHPXWDW£VD�NL]£UµODJ�
D�%ORFFV®¯U£VRV�KR]]£M£UXO£V£YDO�HQJHG«O\H]HWW�

HU

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

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



A Bloccs® gipszvéd! 
felvétele 
Mivel Bloccs® gipszvéd!je természetes 
gumilatexb!l készült, minden éles ékszert el kell 
távolítania magáról, és vigyáznia kell, nehogy 
kilyukassza körmével. Az éles széleket takarja le 
ragasztószalaggal vagy rugalmas kötszerrel. 
Használat el!tt kezével dörzsölje össze a vízzáró 
részt, és finoman nyújtsa meg. A vízzáró rész 
illeszkedésének ellen!rzéséhez próbálja ki 
gipszvéd!jét azon a karján vagy lábán, amelyik 
nincs begipszelve. Ha a záró rész túl szorosnak 
vagy lazának bizonyul a próba során, válasszon 
egy másik méret" gipszvéd!t. 
A sima, b!rhöz tapadó, vízálló záró résznek 
könnyedén ki kell nyúlnia a kötözést lefedve. 
Kövesse a brosúrában található könny!, 
öt lépésb"l álló útmutatónkat Bloccs® 
karra/lábra és könyökre/térdre való 
gipszvéd"je felvételéhez.

A Bloccs® gipszvéd! 
használata
A Bloccs® gipszvéd!t a kötések szárazon 
tartására tervezték víznek való kitettség 
vagy vízben való elmerülés idejére.
A Bloccs® gipszvéd!k ugyanazzal a fajta zárral 
rendelkeznek, mint amelyek a vízhatlan 
búvárruhákon találhatók.

Miel!tt belépne a vízbe, távolítsa el a leveg!t a 
Bloccs® gipszvéd!b!l a takaró rész felfelé, a 
záró rész irányába tartó masszírozásával a 
beszorult leveg! kiengedése érdekében. 
Ez fokozatosan is elvégezhet! úgy, hogy a 
végtagot lassan engedi bele a vízbe, hogy a 
víz nyomása kiszorítsa a leveg!t a gipszvéd! 
szájánál. 
Teljes elmerülés el!tt óvatosan húzza el 
a záró részt a b!rt!l a leveg! eltávolítására, 
hogy semmiképp ne kerüljön víz a gipszvéd!be. 
A gipszvéd!t épp a vízbe való belépés el!tt 
kell felvenni, és a vízb!l való távozás után 
azonnal el kell távolítani. 
A vízbe saját felel!sségére mehet be. Ne 
ugorjon be az úszómedencébe! A gipszvéd!ket 
nem búvárkodás, sznorkelezés vagy más 
vízisport alatti használatra tervezték. 
Javasoljuk, hogy a használat alatt Bloccs® 
gipszvéd!jét rendszeresen ellen!rizze, hogy 
megbizonyosodjon, a záró rész továbbra is 
vízzáró és kényelmes. 
A gipszvéd!t akár 30 percig is viselheti, 
amennyiben az továbbra is kényelmes, nem túl 
szoros, és rendszeresen ellen!rzi. 
A gipszvéd! 30 percnél tovább való viselése 
a beszorult leveg! miatti izzadást és kényelmetlen 
érzetet eredményezhet. 
A GYERMEKEK AZ USZODÁBAN VAGY 
TENGERBEN ÁLLANDÓ FELÜGYELETET 
IGÉNYELNEK.

Köszönjük, hogy a Bloccs® gipszvéd!t választotta.  Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi 
utasításokat a Bloccs® gipszvéd! használata el!tt, vagy miel!tt egy gyermeket felügyelne 
használata közben. Így biztosíthatja, hogy a gipszvéd! használata biztonságos, és a vízzáró 
rész is hatékonyan m"ködik.
A Bloccs® gipszvéd! használata fürdés, zuhanyzás vagy egyéb vízben végzett tevékenység 
közben kizárólag saját felel!sségre történik. A tevékenység sérülésre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban kérje egészségügyi szakember tanácsát. 
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              GIPSZVÉD"JÉHEZ



A gipszvéd! eltávolítása 
A Bloccs® gipszvéd! eltávolításához óvatosan 
csúsztassa le azt a karján vagy lábán található 
kötésr!l vagy gipszr!l. Óvatosan kell eljárnia, hogy 
a záró részeket ne sértse fel körmével vagy 
ékszereivel. 

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

A Bloccs® gipszvéd! meleg vízben mosható, majd 
körültekint!en kívül-belül meg kell szárítani. A bels! 
rész enyhe hint!porozása segít felvenni a Bloccs® 
gipszvéd!t. Ne szárítsa a gipszvéd!t szárítógépben 
vagy radiátoron. 
Kerülje a rézzel, réztartalmú ötvözetekkel, 
oldószerekkel, olajokkal és zsírokkal való 
érintkezést, mivel ezek károsíthatják a Bloccs® 
gipszvéd!t.
Tartsa távol nyílt lángoktól, mivel súlyos testi 
sérüléseket és akár halált is okozhatnak. 

Ha bármi kérdése lenne Bloccs® gipszvéd!jével 
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 elérhet!k 
weboldalunkon: www.bloccs.com és 
www.bloccs.com/warranty. 

A Bloccs® fenntartja a jogot ezen használati utasítás 
esetleges megváltoztatására. A termék használójaként az 
Ön felel!ssége a használati utasítás online verziójának 
ellen!rzése az esetleges módosítások miatt.

FIGYELEM! A Bloccs® nedvesség hatására csúszóssá válhat. Használjon csúszásmentes 
fürd!szobasz!nyeget a zuhanyzóban vagy a fürd!szobában, és készítsen el! egy másik 
csúszásmentes sz!nyeget vagy törölköz!t a kiszálláshoz is. Ne sétáljon az úszómedence szélén a 
Bloccs® gipszvéd! viselésekor, és kifejezetten körültekint!en kell eljárni az úszómedence 
lépcs!inek használatakor, mivel azok különösen csúszósak lehetnek. Kapaszkodjon er!sen 
a korlátba. 
FIGYELEM! A Bloccs® gipszvéd! nem játék! A fulladásveszély elkerülése érdekében 
a termék és csomagolása gyermekekt!l és csecsem!kt!l távol tartandó.
FIGYELEM! A természetes gumilatex allergiás reakciót válthat ki. Ha egészségügyi kezelésben 
részesül, kérje ki egészségügyi ellátója hozzájárulását a gipszvéd! használata el!tt. 
NE HASZNÁLJA, HA ALLERGIÁS A LATEXRE!
FIGYELEM!  Kifejezett körültekintés szükséges a lábon viselt gipszek vízben való elmerítése el!tt, 
mivel azok nehezek lehetnek, és akadályozhatják a mozgást. Ne próbáljon meg lábgipsszel úszni! 
FIGYELEM!  PICC katéter vagy infúzió használata során körültekint!en kell eljárni. 
Nem lehetséges a termék használata során felmerül! minden egyes lehetséges veszélyforrásról tájékoztatást 
adni. Ezért vásárlóinknak az tanácsoljuk, hogy a Bloccs® gipszvéd!k 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.



A KARRA
VAGY LÁBRA
VALÓ BLOCCS® 
GIPSZVÉD! 
FELVÉTELE 
SEGÍTSÉG 
NÉLKÜL
$�JLSV]Y«GĎW�D�+DV]Q£ODWL�
¼WPXWDWµQDN�PHJIHOHOĎHQ�NHOO�
KDV]Q£OQL���.«UM¾N��O£WRJDVVRQ�
HO�D�www.bloccs.com�ROGDOUD�
EHPXWDWµ�YLGHµQN�«V�*\DNUDQ�
,VP«WHOW�.«UG«VHLQN�
PHJWHNLQW«V«KH]�

4

1

5

7£YRO¯WVD�HO�D�JLSV]Y«GĎW
a csomagolásból, és 
hajtogassa ki. Vegyen 
OH�PLQGHQ�«OHV�J\ĮUĮW�VWE�

2

+DV]Q£ODW�HOĎWW�NH]«YHO�
G¸U]V¸OMH�¸VV]H�D�Y¯]]£Uµ
U«V]W��«V�ƓQRPDQ�Q\¼MWVD�
meg.

3

A nyitott végét megfogva 
KDMWVD�YLVV]D�D�JLSV]Y«GĎW�
félig.

$�Y¯]]£Uµ�U«V]�LOOHV]NHG«V«QHN�
HOOHQĎU]«V«KH]�SUµE£OMD�NL�
JLSV]Y«GĎM«W�D]RQ�D�NDUM£Q�
vagy lábán, amelyik nincs 
begipszelve vagy bekötve.  

+HO\H]]H�D�PHJIHOHOĎ�NDUW�
vagy lábat a nyitott 
végéhez, hogy a lábfej 
YDJ\�D�N«]�D�JLSV]Y«GĎ�
Y«J«KH]�NHU¾OM¸Q�

7HNHUMH�IHO�D�JLSV]Y«GĎW�D�
NDURQ�YDJ\�O£ERQ�HJ«V]HQ�
DGGLJ��DP¯J�D�]£Uµ�U«V]�D�
EĎUUH�QHP�VLPXO��+D�D�
]£Uµ�U«V]�W¼O�V]RURVQDN�
YDJ\�OD]£QDN�EL]RQ\XO�D�
SUµED�VRU£Q��Y£ODVV]RQ�
HJ\�P£VLN�P«UHWĮ�
JLSV]Y«GĎW��

(QJHGMHQ�NL�HJ\�NLV�OHYHJĎW��
KRJ\�PHJHOĎ]]H�D�OHEHJ«VW�



A KÖNYÖKRE
VAGY TÉRDRE
VALÓ BLOCCS® 
GIPSZVÉD! 
FELVÉTELE 
SEGÍTSÉG 
NÉLKÜL 
$�JLSV]Y«GĎW�D�+DV]Q£ODWL�
¼WPXWDWµQDN�PHJIHOHOĎHQ�NHOO�
KDV]Q£OQL�� .«UM¾N��O£WRJDVVRQ�
HO�D�www.bloccs.com�ROGDOUD�
EHPXWDWµ�YLGHµQN�«V�*\DNUDQ�
,VP«WHOW�.«UG«VHLQN�
PHJWHNLQW«V«KH]�

4

1

5

7£YRO¯WVD�HO�D�JLSV]Y«GĎW�
a csomagolásból, és 
hajtogassa ki. Vegyen le 
PLQGHQ�«OHV�J\ĮUĮW�VWE��
 
$�JLSV]Y«GĎQHN�N«W�Y«JH�
van: egy szélesebb a 
ELFHSV]�YDJ\�FRPE�N¸U¾OL�
OH]£U£VUD��%���LOOHWYH�HJ\�
NHVNHQ\HEE�D�FVXNOµ�YDJ\�
Y£GOL�N¸U¾OL��&��OH]£U£VUD�

2

+DV]Q£ODW�HOĎWW�NH]«YHO�
G¸U]V¸OMH�¸VV]H�D�Y¯]]£Uµ�
U«V]HNHW��«V�ƓQRPDQ�
Q\¼MWVD�PHJ�ĎNHW�

3

$�JLSV]Y«GĎ�N¸QQ\Į�
felhelyezéséhez fogja meg 
D�%�MHOĮ�Y«J«W��PDMG�IRUG¯WVD�
NL�D�JLSV]Y«GĎ�IHO«W�¼J\��
KRJ\�D�&�MHOĮ�Y«JH�«SS�
csak kilátszódjon.

$�Y¯]]£Uµ�U«V]�LOOHV]NHG«V«QHN�
HOOHQĎU]«V«KH]�SUµE£OMD�NL�
JLSV]Y«GĎM«W�D]RQ�D�NDUM£Q�
vagy lábán, amelyik nincs 
begipszelve vagy bekötve. 
 
/DVVDQ�GXJMD�NHUHV]W¾O�D�
NH]«W�YDJ\�O£EIHM«W�D�%��
PDMG�D�&�MHOĮ�Q\¯O£VRQ�LV�
majd óvatosan göngyölje 
NL�D�%�MHOĮ�Y«J«W�HJ«V]HQ�
DGGLJ��DP¯J�D�]£Uµ�U«V]�D�
NDUUD�YDJ\�FRPEUD�QHP�VLPXO�

Az egész bekötött/begipszelt 
WHU¾OHWHW�HO�NHOO�IHGQL��«V�D�
JLSV]Y«GĎ�PLQGN«W�Y«J«Q«O�
D�EĎUK¸]�VLPXOµ�Y¯]£OOµ�
]£U£VQDN�NHOO�NLDODNXOQLD�D�
NDURQ�«V�D�O£ERQ��+D�D�]£Uµ�
U«V]�W¼O�V]RURVQDN�YDJ\�
OD]£QDN�EL]RQ\XO�D�SUµED�
VRU£Q��Y£ODVV]RQ�HJ\�P£VLN�
P«UHWĮ�JLSV]Y«GĎW��

(QJHGMHQ�NL�HJ\�NLV�OHYHJĎW� 
KRJ\�PHJHOĎ]]H�D�OHEHJ«VW�
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A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Gyártó

CE megfelelőségi jelölés  

Orvostechnikai eszköz

Egyedi eszközazonosító

Eszközök száma

Gyártási tételszám

Gyártás ideje

Forgalmazó

Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban

FIGYELMEZTETÉS

Természetes latex gumit tartalmaz

Csúszós felület

Fulladásveszély

Napfénytől távol tartandó

Tárolás 5–26°C között (41-78°F

Többszöri használatra egy betegnél

Nem steril

Olvassa el a használati utasítást

Újrahasznosítható csomagolás

Nyílt láng használata tilos

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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