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PROTECTOR
ģipša pārsējiem un citiem pārsējiem 

       Bloccs® ūdensnecaurlaidīgais aizsargs  ir īpaši izstrādāts, lai aizsargātu 
ģipša pārsēju un citus pārsējus, un valkātājs varētu iet vannā vai dušā kā 
parasti. Šo pilnībā ūdensnecaurlaidīgo un iegremdējamo aizsargu var izmantot 
pludmalē, peldbaseinā vai rotaļu baseinā. 

         BRĪDINĀJUMS: Dabiskā kaučuka latekss var izraisīt alerģisku reakciju. Ja jūs ārstējaties medicīnas 
iestādē, pirms aizsarga lietošanas lūdziet medicīnas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājumu.
NELIETOJIET, JA JUMS IR ALERĢIJA PRET LATEKSU.

Bloccs® 

Manufacturing Ltd, 
Unit J, Lawrence Drive, Stover 
Trading Estate, Yate, Bristol
BS37 5PG, Apvienotā Karaliste
Tālrunis: +44 (0) 1454 318197
E-pasts: info@bloccs.com

www.bloccs.com

Ražots Apvienotajā 
Karalistē
Visi produkti tiek ražoti 
saskaņā ar šobrīd 
apstiprināto ISO 9001 
kvalitātes vadības sistēmas 
standartu.

©Bloccs® 2021

Šīs rokasgrāmatas pavairošana, kopijas, atvasinātie darbi, izplatīšana un 
publiska demonstrēšana ir atļauta tikai ar iepriekšēju rakstisku Bloccs® piekrišanu.

LV

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



Kā uzlikt Bloccs® aizsargu 
Tā kā jūsu Bloccs® aizsargs ir izgatavots no dabiskā 
kaučuka lateksa, jums jānoņem asas rotaslietas un 
jāuzmanās, lai nesadurtu aizsargu ar nagiem. Pārklājiet 
neapstrādātas malas ar lenti vai staipīgu pārsēju. 

Pirms lietošanas paberzējiet savilkumu ar rokām un 
nedaudz to pastiepiet. Lai pārbaudītu, kā savilkums 
pieguļ, izmēģiniet aizsargu uz rokas vai kājas bez ģipša 
pārsēja. Ja, izmēģinot savilkumu, tas šķiet pārāk ciešs vai 
pārāk vaļīgs, lūdzu, izvēlieties cita izmēra aizsargu. 

Gludajam, pieguļošajam, ūdensnecaurlaidīgajam 
savilkumam vajadzētu viegli izstiepties virs pārsēja. 

Izpildiet mūsu piecus vienkāršos norādījumus, 
kas iekļauti šajā instrukcijā, lai uzvilktu Bloccs® 
rokas/kājas un elkoņa/ceļa aizsargus.

Bloccs® aizsarga 
izmantošana 
Bloccs® aizsargs ir paredzēts, lai saglabātu pārsēju 
sausu, kamēr tas ir pakļauts ūdens iedarbībai vai 
iegremdēts tajā. Bloccs® aizsargi izmanto tāda paša 
veida savilkumu, kāds tiek izmantots hidrotērpos.  

Pirms ieiešanas ūdenī izvadiet visu gaisu no Bloccs® 
aizsarga, spiežot aizsargu uz augšu pretim savilkumam, 

lai izspiestu visu gaisu. To var izdarīt arī, pakāpeniski 
nolaižot roku vai kāju ūdenī tā, lai ūdens spiediens 
izspiež gaisu līdz aizsarga augšdaļai. 

Pirms iegremdēšanas uzmanīgi pavelciet savilkumu 
prom no ādas, lai izspiestu gaisu un nodrošinātu, ka 
aizsargā neiekļūst ūdens. 

Aizsargs jāuzliek tieši pirms ieiešanas ūdenī un 
jānoņem, tiklīdz no tā izkāpjat. 

Jūs uzņematies risku, dodoties ūdenī. Jums 
nevajadzētu lēkt vai nirt baseinā. Aizsargi nav 
paredzēti niršanai, snorkelēšanai vai citiem ūdens 
sporta veidiem. 

Mēs iesakām lietošanas laikā regulāri pārbaudīt 
Bloccs® aizsargu, lai pārliecinātos, ka savilkums 
joprojām ir ūdensnecaurlaidīgs un ērts. 

Aizsargu var valkāt līdz 30 minūtēm, pieņemot, ka tas 
joprojām ir ērti valkājams, nav pārāk pieguļošs un tiek 
regulāri pārbaudīts. Aizsarga nēsāšana ilgāk par 30 
minūtēm var izraisīt gaisa nosprostošanos, kas rada 
svīšanu un diskomfortu. 

BASEINĀ VAI JŪRĀ BĒRNI VIENMĒR JĀUZRAUGA.

Paldies, ka izvēlējāties Bloccs®.  Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, 
pirms izmantojat savu Bloccs® aizsargu vai uzraugāt bērnu, kurš izmanto aizsargu. 
Tas garantē, ka aizsargs tiek lietots droši un ūdensnecaurlaidīgais savilkums 
darbojas efektīvi. 

Jūs uzņematies risku, valkājot Bloccs® aizsargu, ejot vannā, dušā vai lietojot to jebkurai 
citai darbībai ūdenī. Lai nodrošinātu, ka šīs darbības neietekmēs jūsu traumu, lūdziet 
medicīnisku padomu. 

                AIZSARGA 
KOPŠANA UN LIETOŠANA 



Kā noņemt aizsargu 
Lai noņemtu Bloccs® aizsargu, uzmanīgi pavelciet to 
virs pārsēja vai ģipša pārsēja uz rokas vai kājas. 
Jārūpējas, lai savilkumu nebojātu nagi vai rotaslietas. 

Bloccs® aizsargu kopšana  
Bloccs® aizsargs ir pakļauts nodilumam, bet tam jābūt 
piemērotam lietošanai aptuveni 4 nedēļas. 

Pirms katras lietošanas reizes aizsargs jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, ka tam nav bojājumu vai nodiluma 
pazīmju. 

Ja aizsargs ir nolietojies vai jebkādā veidā bojāts, 
jāiegādājas cits. 

Aizsargi jāuzglabā temperatūrā, kas zemāka par 26 °C 
(78,8 °F), un tos nedrīkst glabāt sildītāju tuvumā. Lielā 
aukstumā aizsargs var kļūt stingrs; tas mainīsies un, 
atkal uzsilstot, tas atgūs parasto formu. 

Jāizvairās no mitriem uzglabāšanas apstākļiem. 
Izvairieties ilgstoši pakļaut aizsargu gaismas ietekmei, 
īpaši tiešos saules staros un mākslīgā apgaismojumā ar 
augstu UV līmeni. 

Bloccs® aizsargu var mazgāt siltā ūdenī, un pēc tam tas 
ir rūpīgi jāžāvē no iekšpuses un ārpuses. Viegli notīrot 
iekšpusi ar talku, Bloccs® aizsargu varēs vieglāk uzvilkt. 
Nežāvējiet aizsargu žāvētājā vai uz radiatora. 

Izvairieties no saskares ar varu, vara saturošiem 
sakausējumiem, šķīdinātājiem, eļļām un smērvielām, 
jo tās var sabojāt Bloccs® aizsargu.

Izvairieties no atklātas liesmas, jo tā var izraisīt smagus 
miesas bojājumus un pat nāvi. 

Ja jums ir kādi jautājumi par savu Bloccs® aizsargu, 
lūdzu, apmeklējiet: www.bloccs.com vai nosūtiet 
e-pastu: info@bloccs.com

Šīs rokasgrāmatas kopija, mūsu izmēru tabula un 
Bloccs® garantija ir pieejama mūsu vietnē 
www.bloccs.com un www.bloccs.com/warranty 

Bloccs® patur tiesības veikt izmaiņas rokasgrāmatā, ja 
uzskata to par vajadzīgu. Kā patērētājs jūs esat atbildīgs 
par to, lai pārbaudītu rokasgrāmatas tiešsaistes versiju 
un to, vai tajā nav izmaiņu.  

 

BRĪDINĀJUMS: Bloccs® var kļūt slidens, kad tas ir slapjš. Izmantojiet neslīdošu paklājiņu dušā vai vannā, un, 
izkāpjot ārā, izmantojiet citu neslīdošu paklājiņu vai dvieli. Valkājot Bloccs® aizsargu, jums nevajadzētu staigāt pa 
baseina malu un īpaši uzmanīties, izmantojot peldbaseina pakāpienus, jo tie var būt slideni. Cieši turieties pie 
margas.

BRĪDINĀJUMS: Bloccs® aizsargi nav rotaļlietas. Lai izvairītos no nosmakšanas draudiem, glabājiet produktu un tā 
iepakojumu bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Dabiskā kaučuka latekss var izraisīt alerģisku reakciju. Ja jūs ārstējaties medicīnas iestādē, pirms 
aizsarga lietošanas lūdziet medicīnas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājumu. NELIETOJIET, JA JUMS IR ALERĢIJA 
PRET LATEKSU.

BRĪDINĀJUMS:  Īpaša piesardzība jāievēro, kad iegremdējat kāju ģipša pārsējus ūdenī, jo tie var būt smagi un 
ierobežot kustības. Jums nevajadzētu mēģināt peldēt ar ģipša pārsēju uz kājas.

BRĪDINĀJUMS:  Jāievēro piesardzība, lietojot PICC vai IV līnijas. 

Nav iespējams brīdināt par visām iespējamām briesmām, kas saistītas ar šī produkta lietošanu. Tāpēc patērētājiem, lietojot 
Bloccs® aizsargu, ieteicams paļaujoties uz veselo saprātu un spriestspēju.

Par jebkuru nopietnu incidentu saistībā ar preci ziņojiet ražotājam un atbildīgajai iestādei valstī, kurā produkts 
tika iegādāts.



KĀ UZVILKT 
ROKAS VAI 
KĀJAS BLOCCS® 
Aizsargs jālieto saskaņā ar 
visiem kopšanas un lietošanas 
norādījumiem.  Lūdzu, 
apmeklējiet www.bloccs.com, 
lai noskatītos mūsu 
demonstrācijas video un 
apskatītu biežāk uzdotos 
jautājumus.
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Izņemiet aizsargu no iepakojuma 
un atlokiet. Noņemiet asus 
gredzenus utt.

2

Pirms lietošanas paberzējiet 
savilkumu ar rokām un 
nedaudz to pastiepiet.

3

No atvērtā gala salokiet 
aizsargu līdz pusei.

Lai pārbaudītu, kā savilkums 
pieguļ, vispirms izmēģiniet 
aizsargu uz rokas vai kājas 
bez ģipša pārsēja vai cita 
pārsēja.

Ielieciet roku vai kāju atvērtajā 
galā, lai pēda vai plauksta 
būtu aizsarga galā.

Rullējiet aizsargu atpakaļ uz 
augšu pa roku vai kāju, līdz tas
pieguļ ādai. Ja, izmēģinot 
savilkumu, tas ir pārāk pieguļošs 
vai pārāk vaļīgs, izvēlieties cita 
izmēra aizsargu. 

Izlaidiet nedaudz gaisa, lai 
izvairītos no tā, ka tas peld.



KĀ UZVILKT 
ELKOŅA VAI 
CEĻA 
BLOCCS®
Aizsargs jālieto saskaņā ar visiem 
kopšanas un lietošanas 
norādījumiem.  Lūdzu, 
apmeklējiet www.bloccs.com, lai 
noskatītos mūsu demonstrācijas 
video un apskatītu biežāk 
uzdotos jautājumus.
.
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Pirms lietošanas paberzējiet 
savilkumus ar rokām un 
nedaudz pastiepiet.

3

Lai aizsargu viegli uzvilktu, 
paņemiet B galu un apvērsiet 
pusi aizsarga no iekšpuses uz 
ārpusi, lai tas pēc tam būtu 
tieši virs C gala.

Lai pārbaudītu, kā savilkums 
pieguļ, vispirms izmēģiniet 
aizsargu uz rokas vai kājas bez 
ģipša pārsēja vai cita pārsēja.

Lēnām spiediet roku vai kāju 
caur B un tad C galu. Pēc tam 
uzmanīgi uzrullējiet B galu, līdz 
tas vienmērīgi pieguļ rokai vai 
augšstilbam.

Visai pārsienamajai zonai jābūt 
nosegtai, un ap roku vai kāju abos 
aizsarga galos jābūt gludam, 
pieguļošam un 
ūdensnecaurlaidīgam 
savilkumam. Ja, to izmēģinot, 
savilkums ir pārāk pieguļošs 
vai pārāk vaļīgs, izvēlieties cita 
izmēra aizsargu. 

Izlaidiet nedaudz gaisa, lai 
izvairītos no tā, ka tas peld.
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Izņemiet aizsargu no iepakojuma 
un atlokiet. Noņemiet asus 
gredzenus utt. 

Aizsargam ir divi gali; platāks 
gals, kas piemērots bicepsam 
vai augšstilbam (B), un mazāks 
gals, kas piemērots plaukstas
locītavai vai ikram (C).



SYMBOL GLOSSARY

Ražotājs

CE atbilstības zīme

Medicīniskā ierīce

Ierīces unikālais identi�kators

Ierīču daudzums

Partijas kods

Izgatavošanas datums

Izplatītājs

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā

UZMANĪBU

Satur dabiskā kaučuka lateksu

Slidena virsma

Nosmakšanas risks

Sargāt no saules stariem

Uzglabāt temperatūrā no 5 līdz 26 °C (41–78 °F)

Viens pacients — daudzkārtēja lietošana

Nesterils

Skatiet lietošanas instrukciju

Pārstrādājams iepakojums

Neuzglabāt atklātas liesmas tuvumā

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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