






CONAS BLOCCS® 

LE HAGHAIDH 
LÁIMHE NÓ 
COISE A CHUR 
ORT AGUS AN 
COSANTÓIR A 
ÚSÁID GAN 
CÚNAMH
Ba cheart an cosantóir a 
úsáid de réir na dtreoracha 
cúraim agus úsáide go léir.  
Tabhair cuairt le do thoil ar 
www.bloccs.com chun 
féachaint ar ár bhfíseán 
taispeána agus chun ár 
CCanna a fheiceáil.
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5

Bain do chosantóir as an 
bpacáistíocht agus oscail 
amach é. Bain díot aon 
fháinní géara srl.

2

Sula n-úsáidtear é, cuimil an 
séala le chéile le do lámha agus 
sín go séimh é.

3

Ón taobh oscailte �ll an 
cosantóir ar ais leath bealaigh.

Chun a sheiceáil go n-oireann 
an séala i gceart, bain triail as 
do chlúdach ar dtús ar an 
lámh nó cos nach bhfuil an 
chásálach air. 

Cuir an lámh nó an cos a 
bhfuil an chásálach uirthi 
isteach i gceann oscailte an 
chosantóra ionas go mbeidh 
an chos nó an lámh ag bun 
an chosantóra.

Rollaigh an cosantóir ar ais 
suas an lámh nó cos go dtí go 
bhfuil an séala cothrom leis an 
gcraiceann. Má mhothaíonn an 
séala ró-daingean nó ró-scaoilte 
agus é á thriail, roghnaigh
cosantóir de mhéid difriúil. 

Lig amach beagán aer ionas 
nach bhfanfaidh an cosantóir 
ar snámh.



CONAS BLOCCS® 
UILLINN NÓ 
GLÚINE A CHUR 
ORT AGUS AN 
COSANTÓIR A 
ÚSÁID GAN 
CÚNAMH 
Ba cheart an cosantóir a 
úsáid de réir na dtreoracha 
cúraim agus úsáide go léir.  
Tabhair cuairt le do thoil ar 
www.bloccs.com chun 
féachaint ar ár bhfíseán 
taispeána agus chun ár 
CCanna a fheiceáil.

4

1

5

2

Sula n-úsáidtear é, cuimil an 
séala le chéile le do lámha 
agus sín go séimh iad.

3

Chun an cosantóir a chur ort go 
héasca, tóg ceann B agus cas 
leath den chosantóir taobh 
tuathail amach ionas go mbeidh 
sé díreach os cionn ceann C.

Chun a sheiceáil go n-oireann 
an séala i gceart, bain triail 
as do chlúdach ar dtús ar an 
lámh nó cos nach bhfuil an 
chásálach air. 

Brúigh do lámh nó do chos go 
mall tríd an dá cheann B agus 
ansin C. Ansin rolladh suas an 
ceann B go cúramach go dtí go 
séalaíonn sé go réidh ar an 
lámh nó ar an leis.

Ba chóir an limistéar feistis 
iomlána chlúdach, agus ba 
chóir go mbeadh séala mín, 
craiceann-daingean, 
uiscedhíonach timpeall na 
láimhe nó na coise ag dá 
cheann an chosantóra. 
Má mhothaíonn an séala 
ró-daingean nó ró-scaoilte 
agus é á thriail, roghnaigh 
cosantóir de mhéid difriúil. 

Lig amach beagán aer 
ionas nach bhfanfaidh an 
cosantóir ar snámh.
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Bain do chosantóir as an 
bpacáistíocht agus oscail amach 
é. Bain díot aon fháinní géara srl. 

Tá dhá cheann ar an gcosantóir; 
ceann níos leithne chun é a 
shéalú timpeall an bhicéip nó na 
leise (B) agus ceann níos lú le 
séalú timpeall chaol na láimhe 
nó an colpa íochtair (C).



GLUAIS NA SIOMBAILÍ

Monaróir

Comhartha comhréireachta an AE

Feiste Leighis

Sainaitheantóir Uathúil Feiste

Cainníocht Feistí

Cóid bhaisc

Dáta Déantúsaíochta

Dáileoir

Ionadaí údaraithe san Aontas Eorpach

AIRE

Tá rubair nádúrtha laitéis ann

Dromchla sleamhain

Riosca plúchta

Coinnigh amach ó sholas na gréine

Stóráil idir 5 - 26°C (41-78°F)

Othar aonair- ilúsáid

Neamh-steiriúil

Téigh i gcomhairle leis na treoracha úsáide

Pacáistiú in-athchúrsáilte

Coinnigh amach ó lasracha gan chosaint

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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