
PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO VADOVAS

VANDENIUI ATSPARIOS 
APSAUGINĖS MOVOS
gipsui ir tvarsčiams

       Vandeniui atspari apsauginė mova „Bloccs®“ specialiai sukurta apsaugoti 
gipsui, tvarsčiams arba bintui, kad jos naudotojas galėtų praustis ir maudytis 
kaip įprasta. Ši vandeniui atspari ir visiškai panardinama apsauginė mova gali 
būti naudojama pliaže arba plaukimo ir paprastame baseine. 

         ĮSPĖJIMAS! Natūraliojo kaučiuko lateksas gali sukelti alerginę reakciją. Jeigu šiuo metu gydotės, 
dėl apsauginės movos naudojimo pasikonsultuokite su savo medicinos paslaugų teikėju. 
NENAUDOKITE, JEIGU ESATE ALERGIŠKI LATEKSUI.
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Kaip užsidėti apsauginę 
movą „Bloccs®“ 
Kadangi jūsų apsauginė mova „Bloccs®“ pagaminta iš 
natūraliojo kaučiuko latekso, reikėtų nusiimti bet kokius 
aštrius papuošalus ir saugoti, kad nepradurtumėte jos 
nagais. Uždenkite neapdirbtus galus juosta arba tampriu 
tvarsčiu. 

Prieš naudodami patrinkite sandariklį delnais ir šiek tiek 
patampykite. Norėdami patikrinti, kaip prisitvirtino 
sandariklis, išbandykite jį ant rankos ar kojos be gipso. 
Jeigu pabandžius sandariklis atrodo per daug užveržtas 
arba per laisvas, pasirinkite kito dydžio apsauginę movą. 

Švelnus, prie odos prigludęs, vandeniui atsparus 
sandariklis turėtų lengvai temptis ant tvarsčio. 

Norėdami užsidėti ant savo rankos arba kojos ir 
ant savo alkūnės arba kelio apsauginę movą 
„Bloccs®“, atlikite penkis paprastus šiame lapelyje 
pateiktus veiksmus.

Apsauginės movos 
„Bloccs®“ naudojimas 
Apsauginė mova „Bloccs®“ skirta išlaikyti gipsui sausam, 
kai jis veikiamas vandens arba į jį panardinamas.
Apsauginėse movose „Bloccs®“ naudojami to paties tipo 
sandarikliai, kaip ir sausuose kostiumuose.  

Prieš eidami į vandenį pašalinkite iš apsauginės 
movos „Bloccs®“ visą orą, masažiniais judesiais 
braukdami per uždangalą į viršų, sandariklio link. Tą 
patį galima daryti 

pamažu panardinant galūnę į vandenį, kad vandens 
slėgis nustumtų orą į apsauginės movos viršų. 

Atsargiai patraukite sandariklį nuo odos, kad prieš 
panirdami pašalintumėte orą; pasistenkite, kad į 
apsauginės movos vidų nepatektų oro. 

Apsauginę movą reikėtų užsimauti prieš pat einant į 
vandenį ir nusimauti, kai tik iš jo išlipama. 

Rizika dėl sprendimo lipti į vandenį tenka jums. 
Negalima šokti ar nerti į baseiną. Apsauginė mova 
nebuvo sukurta nardymo, nardymo su vamzdeliu 
veiklai ar bet kokiai kitai vandens sporto rūšiai. 

Rekomenduojame naudojimo metu reguliariai tikrinti 
apsauginę movą „Bloccs®“ ir įsitikinti, kad sandariklis 
vis dar nepraleidžia vandens ir yra patogus. 

Apsauginę movą galima mūvėti iki 30 minučių – su 
sąlyga, kad ją vis dar patogu mūvėti, ji per daug 
neveržia ir reguliariai tikrinama. 

Mūvint apsauginę movą ilgiau negu 30 minučių, 
viduje gali atsirasti oro, ir tai gali sukelti prakaitavimą 
ir nemalonių pojūčių. 

VAIKUS BASEINE ARBA JŪROJE BŪTINA PRIŽIŪRĖTI 
VISĄ LAIKĄ.

Dėkojame, kad pasirinkote „Bloccs®“.  Prieš naudodami arba prieš mokydami savo 
vaiką, kaip naudoti apsauginę movą „Bloccs®“, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. 
Taip užtikrinsite, kad apsauginė mova bus naudojama saugiai, o vandeniui atsparus 
sandariklis veiks tinkamai. 

Visa atsakomybė už sprendimą mūvėti apsauginę movą „Bloccs®“ tuo metu, kai 
prausiatės duše ar užsiimate bet kuria kita veikla vandenyje, ir su tuo susijusi rizika 
tenka jums. Norėdami įsitikinti, kad ta veikla nedarys poveikio sužalojimui, pasitarkite 
su gydytoju. 

APSAUGINĖS MOVOS
 „             “ PRIEŽIŪRA IR 
NAUDOJIMAS 



Kaip nusiimti apsauginę 
movą 
Norėdami nusiimti apsauginę movą „Bloccs®“, atsargiai 
patraukite ją virš tvarsčio arba gipso ant rankos ar 
kojos. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte sandariklių 
papuošalais arba nagais. 

Apsauginės movos 
„Bloccs®“ priežiūra 
Apsauginė mova „Bloccs®“ nusidėvi, bet įprastai 
naudojant jos turėtų užtekti maždaug 4 savaitėms. 

Apsauginę movą reikia tikrinti kaskart prieš naudojant, 
ar nėra pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių. 

Jeigu apsauginėje movoje pastebite pakitimų arba ji 
kaip nors pažeista, reikia įsigyti naują. 

Apsaugines movas reikia laikyti žemesnėje negu 26 °C 
(78,8 °F) temperatūroje ir atokiai nuo šildytuvų. 
Dideliame šaltyje apsauginė mova gali pasidaryti 
standi, tačiau tai nėra nuolatinė būsena ir šiltesnėje 
temperatūroje mova tampa normali. 

Reikėtų vengti laikyti ją drėgnose vietose. Venkite 
ilgesnį laiką laikyti apsauginę movą šviesoje, ypač 
tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai aukštas UV 
indeksas. 

Apsauginę movą „Bloccs®“ galima plauti šiltame 
vandenyje ir paskui reikia kruopščiai išdžiovinti iš 
vidaus ir iš išorės. Iš vidaus panaudojus šiek tiek talko, 
apsauginę movą „Bloccs®“ užsimauti bus lengviau. 
Nedžiovinkite apsauginės movos skalbyklės 
centrifugoje arba ant radiatoriaus. 

Venkite sąlyčio su variu, vario sudėtyje turinčiais 
lydiniais, tirpikliais, alyvomis ir tepalais, nes jie gali 
pažeisti apsauginę movą „Bloccs®“.

Saugokite nuo atviros liepsnos, nes tai gali sukelti 
sunkius kūno sužalojimus ar net mirtį. 

Jeigu dėl apsauginės movos „Bloccs®“ kyla klausimų, 
žr. www.bloccs.com arba rašykite el. paštu 
info@bloccs.com.  

Šių instrukcijų kopija, mūsų dydžių lentelė ir „Bloccs®“ 
garantija pateiktos mūsų interneto svetainėje 
www.bloccs.com ir www.bloccs.com/warranty. 

„Bloccs®“ pasilieka teisę šias instrukcijas keisti savo 
nuožiūra. Vartotojas pats atsako už tai, kad tikrintų 
naujausią internete įkeltą šių instrukcijų versiją, ar nėra 
kokių nors pakeitimų.

 

ĮSPĖJIMAS! Sušlapusi, „Bloccs®“ gali pasidaryti slidi. Duše ar vonioje naudokite neslystantį kilimėlį, taip pat 
turėkite dar vieną neslystantį kilimėlį arba rankšluostį, kurį panaudosite, kai išlipsite. Mūvėdami apsauginę 
movą „Bloccs®“, nevaikščiokite palei baseino kraštą ir būkite itin atsargūs lipdami baseino laipteliais, nes jie gali 
būti slidūs. Tvirtai laikykitės turėklų. 

ĮSPĖJIMAS!  Apsauginės movos „Bloccs®“ nėra žaislai. Saugodamiesi uždusimo, laikykite šį gaminį ir jo 
pakuotę atokiai nuo vaikų ir kūdikių.

ĮSPĖJIMAS!  Natūraliojo kaučiuko lateksas gali sukelti alerginę reakciją. Jeigu šiuo metu gydotės, dėl 
apsauginės movos naudojimo pasikonsultuokite su savo medicinos paslaugų teikėju. NENAUDOKITE, JEIGU 
ESATE ALERGIŠKI LATEKSUI.

ĮSPĖJIMAS!   Būkite itin atsargūs nardindami į vandenį gipsą, nes jis gali būti sunkus ir gali varžyti 
judėjimą. Neplaukite, jeigu jūsų koja sugipsuota.

ĮSPĖJIMAS!  Elkitės atsargiai su PICC arba IV linijomis. 

Neįmanoma įspėti apie visas galimas grėsmes, susijusias su šiuo gaminiu. Todėl apsauginių movų „Bloccs®“ naudotojai 
raginami vadovautis protingumo principu.

Apie bet kokius rimtus nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl šios priemonės naudojimo, reikia pranešti gamintojui ir 
atsakingajai šalies, kurioje ji buvo įsigyta, institucijai.



KAIP UŽSIMAUTI 
RANKOS ARBA 
KOJOS 
APSAUGINĘ 
MOVĄ „BLOCCS®“ 
BE KITO 
ŽMOGAUS 
PAGALBOS
Apsauginę movą reikia 
naudoti laikantis visų 
priežiūros ir naudojimo 
instrukcijų.  Žr. 
www.bloccs.com, kur 
įkelti demonstraciniai vaizdo 
įrašai ir pateikti mūsų DUK.
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Išimkite apsauginę movą iš 
pakuotės ir išlankstykite ją. 
Nusimaukite bet kokius aštrius 
žiedus ir pan.

2

Prieš naudodami patrinkite 
sandariklį delnais ir šiek tiek 
patampykite.

3

Pradėdami nuo atviro galo, 
nulenkite apsauginę movą 
atgal iki pusės.

Norėdami patikrinti, kaip laikosi
sandariklis, pirma išbandykite 
uždangalą ant rankos ar kojos 
be tvarsčio.  

Įkiškite norimą ranką ar koją į 
atvirą galą taip, kad pėda arba 
plaštaka būtų apsauginės 
movos gale.

Vyniokite apsauginę movą ant 
rankos ar kojos viršun, kol 
sandariklis priglus prie odos. 
Jeigu sandariklis yra per laisvas, 
mėgindami jį užsimauti rinkitės
kito dydžio apsauginę movą. 

Išleiskite šiek tiek oro, kad ji 
neplūduriuotų.



KAIP UŽSIMAUTI 
ALKŪNĖS 
ARBA KELIO 
APSAUGINĘ 
MOVĄ „BLOCCS®“ 
BE KITO 
ŽMOGAUS 
PAGALBOS
Apsauginę movą reikia 
naudoti laikantis visų 
priežiūros ir naudojimo 
instrukcijų.  Žr. 
www.bloccs.com, kur įkelti 
demonstraciniai vaizdo įrašai 
ir pateikti mūsų DUK.
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2

Prieš naudodami, švelniai 
patrinkite sandariklius delnais 
ir šiek tiek patempkite.

3

Kad lengvai užsimautumėte 
apsauginę movą, imkite B galą 
ir išverskite pusę apsauginės 
movos išvirkščiai, kad ji būtų 
tie C galu.

Norėdami patikrinti, kaip laikosi 
sandariklis, pirma išbandykite 
uždangalą ant rankos ar kojos 
be tvarsčio. 

Iš lėto stumkite savo ranką arba 
koją pro abu galus B ir C. Tada 
atsargiai nuvyniokite B galą, 
kol jis gerai priglus prie rankos 
arba kojos.

Turi būti uždengta visa 
sutvarstyta zona, o švelnus
vandeniui atsparus sandariklis 
turi apgaubti ranką arba koją 
abiejuose apsauginės movos 
galuose. Jeigu sandariklis 
užsimovus per daug veržia 
arba yra per daug laisvas, 
rinkitės kito dydžio apsauginę 
movą. 

Išleiskite šiek tiek oro, kad ji 
neplūduriuotų.
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Išimkite apsauginę movą iš 
pakuotės ir išlankstykite ją. 
Nusimaukite bet kokius aštrius 
žiedus ir pan. 

Jeigu apsauginė mova turi du 
galus, platesnis galas būna 
skirtas užsandarinti bicepsui 
arba šlauniai (B), siauresnis 
galas skirtas mauti ant riešo 
arba blauzdos (C).



ŽENKLŲ ŽODYNĖLIS

Gamintojas

Atitikties ženklas CE

Medicinos priemonė

Unikalusis priemonės identi�katorius

Priemonių skaičius

Partijos numeris

Pagaminimo data

Platintojas

Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje

ATSARGIAI

Sudėtyje yra natūraliojo kaučiuko latekso

Slidus paviršius

Pavojus uždusti

Laikykite atokiai nuo saulės šviesos

Laikymo temperatūra 5–26 °C (41–78 °F)

Daugkartinis, skirtas vienam pacientui

Nesterilus

Žr. naudojimo instrukcijas

Perdirbama pakuotė

Saugoti nuo atviros liepsnos

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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