
GHID DE ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

PROTECȚIE 
IMPERMEABILĂ
pentru bandaje gipsate și pansamente

       Protecția impermeabilă Bloccs® este special concepută pentru a proteja 
un bandaj gipsat, un pansament sau un bandaj, permițând persoanei care o 
poartă să facă baie sau duș în mod obișnuit. Această protecție integral 
impermeabilă și complet submersibilă se poate folosi la plajă, la piscină sau în 
piscine pentru copii.  

         AVERTISMENT: Latexul din cauciuc natural poate cauza o reacție alergică. Dacă vă aflați sub îngrijire 
medicală, vă rugăm să obțineți aprobarea furnizorului de servicii medicale înainte de a folosi protecția. 
NU FOLOSIȚI DACĂ SUNTEȚI ALERGIC(Ă) LA LATEX.

Bloccs® 

Precision Dippings 
Manufacturing Ltd, 
Unit J, Lawrence Drive, 
Stover Trading Estate, Yate, 
Bristol BS37 5PG, Regatul Unit
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-mail: info@bloccs.com

www.bloccs.com

Fabricat în Regatul Unit

Toate produsele sunt fabricate în 
conformitate cu standardul curent 
aprobat ISO 9001 privind Sistemul 
de Management al Calității.

©Bloccs® 2021

Reproducerea, realizarea unor copii ale acestui Manual, a unor lucrări derivate
din acesta, distribuirea și a�șarea publică a Manualului sunt permise doar
cu acordul prealabil scris al Bloccs®.

RO

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

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030 Bruxelles
Belgia



Cum trebuie să poziționați 
protecția Bloccs®
Întrucât protecția Bloccs® este fabricată din latex pe 
bază de cauciuc natural, trebuie să îndepărtați orice 
bijuterii ascuțite și să aveți grijă să nu perforați 
produsul cu unghiile. Acoperiți marginile aspre cu 
bandă sau un bandaj elastic. 

Înainte de utilizare, frecați între mâini și întindeți ușor 
marginea etanșă. Pentru a veri�ca modul în care se 
potrivește marginea etanșă, probați protecția pe 
mâna sau piciorul fără bandaj gipsat. Dacă marginea 
etanșă este prea strânsă sau prea lejeră când o 
probați, alegeți o protecție de altă mărime. 

Marginea etanșă netedă, mulată pe piele și 
impermeabilă se va întinde ușor peste un bandaj. 

Respectați ghidurile noastre cu cinci pași ușori 
incluse în această broșură, care vă ajută să vă 
puneți protecțiile Bloccs® pentru braț/picior și 
cot/genunchi.

Utilizarea protecției Bloccs®  
Protecția Bloccs® are rolul de a menține un bandaj 
uscat în timp ce vă expuneți la sau vă scufundați în 
apă. Protecțiile Bloccs® folosesc același tip de 
etanșare precum cea a costumelor de scufundări.  

Înainte de a intra în apă, scoateți tot aerul din 
protecția Bloccs® masând protecția în sus, către 

marginea etanșă, pentru a elimina aerul din 
interior.  Acest lucru este posibil și prin coborârea 
treptată a membrului în apă pentru ca presiunea 
apei să forțeze aerul către partea superioară a 
protecției. 

Îndepărtați ușor marginea etanșă de piele 
pentru a elimina aerul înainte de scufundare, 
asigurându-vă că nu pătrunde apă în protecție. 

Protecția se va pune �x înainte de a intra în apă și 
se va îndepărta imediat după ce ieșiți afară. 

Decizia de a intra în apă o veți lua pe propria 
răspundere. Nu se recomandă săriturile sau 
scufundările în piscină. Protecțiile nu au fost 
concepute pentru scufundări, snorkeling sau 
orice alte sporturi acvatice. 

Recomandăm veri�carea periodică a protecției 
Bloccs® în timpul utilizării, pentru a vă asigura că 
aceasta este în continuare etanșă și confortabilă. 

Protecția poate � purtată până la 30 de minute 
- cu condiția să vă simțiți confortabil, să nu se 
simtă prea strânsă și să o veri�cați periodic. 

Purtarea protecției mai mult de 30 de minute 
poate duce la captarea aerului ce poate cauza 
astfel transpirație și disconfort. 

COPIII AFLAȚI ÎN PISCINĂ SAU ÎN MARE TREBUIE 
SĂ FIE ÎN PERMANENȚĂ SUPRAVEGHEAȚI.

Vă mulțumim că ați ales Bloccs®. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos 
înainte de a utiliza protecția dumneavoastră Bloccs® sau de a supraveghea un copil 
care o poartă. În acest fel se asigură folosirea în siguranță a protecției și e�ciența 
marginii etanșe. 

Decizia de a purta protecția Bloccs® când faceți baie, duș sau de a o folosi în orice 
altăactivitate acvatică o veți lua pe propria răspundere. Se recomandă să cereți sfatul 
medicului pentru a vă asigura că activitatea nu va afecta leziunea. 

ÎNTREȚINEREA ȘI UTILIZAREA
PROTECȚIEI



Cum trebuie să vă îndepărtați 
protecția 
Pentru a îndepărta protecția Bloccs®, o veți 
împinge peste pansamentul sau ghipsul de pe 
braț sau picior. Manevrați cu grijă pentru a vă 
asigura că marginile etanșe nu sunt deteriorate de 
unghii sau bijuterii. 

Întreținerea protecției Bloccs®
Protecția Bloccs® este supusă uzurii, însă va rezista 
aproximativ 4 săptămâni în condiții de utilizare 
normală. 

Protecția se va veri�ca înainte de �ecare utilizare 
pentru a se asigura că nu prezintă semne de 
deteriorare sau uzură. 

Dacă protecția suferă deteriorări sau avarii de orice 
fel, se recomandă achiziționarea alteia noi. 

Protecțiile se vor păstra la temperaturi sub 26 °C 
(78.8F) și se vor depozita departe de radiatoare. În 
condiții de frig extrem, protecția poate deveni 
rigidă: starea nu este una permanentă, putând � 
corectată prin încălzire.

Se va evita depozitarea în spații umede. Evitați 
expunerea îndelungată a protecției la lumină, în  

special lumina directă a soarelui și lumină arti�cială 
cu conținut UV ridicat.  

Protecția Bloccs® se poate spăla în apă caldă, după 
care se va usca cu grijă la interior și la exterior. 
Pudrarea ușoară cu talc la interior va facilita 
aplicarea protecției Bloccs®. Nu uscați protecția în 
uscător sau pe un calorifer. 

Evitați contactul cu cupru, aliaje care conțin cupru, 
solvenți, uleiuri și grăsimi, acestea putând deteriora 
protecția Bloccs®.

Păstrați produsul departe de �ăcări deschise, acest 
lucru putând duce la vătămări corporale sau chiar 
deces. 

Dacă aveți întrebări privind protecția Bloccs®, 
accesați www.bloccs.com sau trimiteți un email 
la adresa info@bloccs.com  

O copie a acestui manual, tabelul nostru cu 
dimensiuni și garanția Bloccs® sunt disponibile 
pe site-ul nostru web www.bloccs.com și pe 
www.bloccs.com/warranty 

Bloccs® își rezervă dreptul de a modi�ca manualul 
după cum consideră adecvat. În calitate de client, 
aveți responsabilitatea de a veri�ca versiunea online a 
manualului pentru eventuale modi�cări.

AVERTISMENT: Produsul Bloccs® poate deveni alunecos când este ud. Folosiți un covoraș de baie 
antiderapant în duș sau în cadă și pregătiți unul similar sau un prosop pentru când ieșiți afară. Vă recomandăm 
să nu vă plimbați pe marginea piscinei când purtați o protecție Bloccs și să pășiți cu grijă pe treptele piscinei 
deoarece pot � alunecoase. Țineți-vă bine de balustradă. 

AVERTISMENT: Protecțiile Bloccs® nu sunt jucării. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați produsul și 
ambalajul său la îndemâna copiilor și a bebelușilor.

AVERTISMENT: Latexul din cauciuc natural poate cauza o reacție alergică. Dacă vă a�ați sub îngrijire 
medicală, vă rugăm să obțineți aprobarea furnizorului de servicii medicale înainte de a folosi protecția. 
NU FOLOSIȚI DACĂ SUNTEȚI ALERGIC(Ă) LA LATEX.

AVERTISMENT: Acordați o atenție sporită când scufundați bandaje gipsate pentru picioare în apă întrucât 
acestea pot � grele și pot restricționa mișcarea. Nu se recomandă să înotați dacă aveți piciorul în ghips.

AVERTISMENT: Manevrați cu atenție dacă se aplică PICC (cateter central cu inserție periferică) sau perfuzii. 

Nu pot � precizate avertismente pentru �ecare pericol posibil legat de utilizarea acestui produs. De aceea, se recomandă clienților să 
folosească bunul simț și să judece înțelept când folosesc o protecție Bloccs®.

Orice incident grav produs în legătură cu dispozitivul se va raporta producătorului și autorității competente din țara în care 
acesta a fost achiziționat.



CUM SE 
POZIȚIONEAZĂ 
O PROTECȚIE 
BLOCCS® PENTRU 
BRAȚ SAU PICIOR 
FĂRĂ AJUTOR
Protecția se va utiliza în 
conformitate cu toate 
instrucțiunile privind 
întreținerea și utilizarea.
Vă rugăm să accesați 
www.bloccs.com pentru a 
viziona materialul nostru 
video și a consulta secțiunea 
de întrebări adresate frecvent.
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Scoateți protecția din ambalaj 
și desfaceți-o. Scoateți-vă 
inelele cu muchii ascuțite etc.

2

Înainte de utilizare, frecați între 
mâini și întindeți ușor marginea
etanșă.

3

De la capătul deschis, 
împăturiți înapoi protecția 
până la jumătate.

Pentru a veri�ca modul în care 
se potrivește marginea etanșă, 
probați mai întâi protecția 
pe mâna sau piciorul fără ghips 
sau pansament.  

Puneți brațul sau piciorul dorit 
în capătul deschis, astfel încât 
acesta să se a�e la capătul 
protecției.

Rulați protecția în sus pe braț 
sau pe picior până când 
marginea etanșă se lipește cu 
totul pe piele. Dacă marginea 
etanșă se simte prea strânsă sau 
prea lejeră când o probați, 
alegeți o protecție de altă 
dimensiune. 

Scoateți aerul rămas pentru a 
evita plutirea produsului.



CUM SE 
POZIȚIONAEAZĂ 
O PROTECȚIE 
BLOCCS® PENTRU 
COT SAU GENUNCHI 
FĂRĂ AJUTOR
Protecția se va utiliza în 
conformitate cu toate 
instrucțiunile privind 
întreținerea și utilizarea.  
Vă rugăm să accesați 
www.bloccs.com pentru a 
viziona materialul nostru video 
și a consulta secțiunea de 
întrebări adresate frecvent.
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Înainte de utilizare, frecați între 
mâini și întindeți ușor marginile 
etanșe.

3

Pentru a poziționa protecția cu
ușurință, luați capătul B și 
întoarceți pe dos jumătate de 
protecție pentru a-l aduce 
deasupra capătului C.

Pentru a veri�ca modul în care 
se potrivește marginea etanșă, 
probați mai întâi protecția pe 
mâna sau piciorul fără ghips sau
pansament.

 Împingeți ușor mâna
sau piciorul prin ambele 
capete,întâi B și apoi C. După 
aceea rulați cu grijă capătul B 
până când se etanșează perfect 
în jurul brațului sau al piciorului.

Se va acoperi întreaga suprafață 
a pansamentului și se va crea o 
etanșare netedă, mulată pe 
piele și impermeabilă în jurul 
brațului sau al piciorului, la 
ambele capete ale protecției. 
Dacă marginea etanșă se simte 
prea strânsă sau prea lejeră 
când o probați, alegeți o 
protecție de altă dimensiune. 

Scoateți aerul rămas pentru a 
evita plutirea produsului.

BC
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BC

Scoateți protecția din ambalaj și 
desfaceți-o. Scoateți-vă inelele 
cu muchii ascuțite etc. Protecția 
are două capete; un capăt mai 
larg care se etanșează pe biceps 
sau coapsă (B) și un capăt mai 
îngust care se etanșează pe 
încheietură sau gambă (C).



GLOSARUL SIMBOLURILOR

Producător

Marcaj de conformitate CE

Dispozitiv medical

Cod unic de identi�care a dispozitivului

Cantitatea de dispozitive

Codul lotului

Data fabricației

Distribuitor

Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană

ATENȚIE

Are în componență latex din cauciuc natural

Suprafață alunecoasă

Risc de sufocare

A se feri de lumina soarelui

A se depozita la temperaturi între 5 - 26 °C (41-78 °F)

Utilizare multiplă pentru un singur pacient

Nesteril

A se consulta instrucțiunile de utilizare

Ambalaj reciclabil

A se feri de �ăcări deschise

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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