
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

WODOODPORNY 
OCHRANIACZ BLOCCS®

do gipsów i opatrunków

   Wodoodporny ochraniacz Bloccs® służy do zabezpieczania gipsu,
opatrunku lub bandaża przed wodą podczas kąpieli w wannie lub pod 
prysznicem. Ten w pełni wodoszczelny ochraniacz można zanurzać w 
wodzie podczas pobytu na plaży, w basenie lub w brodziku. 

         UWAGA: Lateks może powodować reakcję alergiczną. Jeśli jesteś pod opieką lekarza lub terapeuty, 
przed użyciem ochraniacza zalecamy konsultację. NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA LATEKS.

Bloccs®

Unit J, Lawrence Drive, Yate, 
South Gloucestershire, BS37 5PG
Wielka Brytania
Telefon: +44 (0) 1454 318197  
Email: info@bloccs.com

www.bloccs.com

Wyprodukowano w 
Wielkiej Brytanii.
Wszystkie produkty powstają 
zgodnie z obowiązującą normą 
ISO 9001 dotyczącą systemów 
zarządzania jakością.
©Bloccs® 2020

Reprodukowanie, kopiowanie, odtwarzanie, dystrybuowanie i publiczne prezentowanie 
tej instrukcji jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Bloccs®.
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Zakładanie 
ochraniacza Bloccs®
Ochraniacz Bloccs® jest wykonany z lateksu, 
dlaczego też najpierw zdejmij biżuterię z ostrymi 
krawędziami oraz zachowaj ostrożność, aby nie 
przebić ochraniacza paznokciami. Ostre krawędzie 
zakryj taśmą lub bandażem elastycznym. 

Przed użyciem potrzyj uszczelnienie w dłoniach i 
lekko je rozciągnij. Aby sprawdzić, czy ochraniacz 
szczelnie przylega do skóry, załóż go najpierw na 
nogę lub rękę bez gipsu ani opatrunku. Jeśli 
ochraniacz jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, 
wybierz inny rozmiar. 

Ochraniacz powinien gładko i ciasno przylegać 
do opatrunku lub gipsu oraz skóry. 

Instrukcja zamieszczona w tej ulotce w 
przejrzysty sposób wyjaśnia, jak w pięciu 
krokach założyć ochraniacz Bloccs® na ramię, 
nogę, łokieć lub kolano.

Używanie 
ochraniacza Bloccs® 
Ochraniacz Bloccs® chroni opatrunek lub gips 
przed wilgocią podczas kontaktu z wodą lub 
zanurzenia w niej. Ochraniacze Bloccs® 
wykorzystują ten sam typ uszczelnienia, który jest 
stosowany w suchych skafandrach do nurkowania.  

Przed wejściem do wody dłonią rozmasuj ochraniacz 
Bloccs® w górę, w stronę uszczelnienia, aby 
usunąć z niego powietrze. W tym celu można też 
stopniowo wkładać nogę lub rękę do wody, tak aby 
ciśnienie wody wypychało powietrze ku górze 
ochraniacza.

Przed zanurzeniem ochraniacza delikatnie odchyl 
uszczelnienie, aby wypuścić powietrze ze środka. 

Ochraniacz należy zakładać tuż przed wejściem 
do wody i zdejmować tuż po wyjściu z niej. 

Decyzję o wejściu do wody podejmujesz na własne 
ryzyko. Do wody ani basenu nie wolno wskakiwać. 
Ochraniacze nie są przeznaczone do skakania, 
nurkowania, snorkelingu ani innych sportów 
wodnych. 

Podczas używania ochraniacza Bloccs® 
zalecamy regularnie sprawdzanie, czy uszczel-
nienie przylega ciasno do skóry oraz czy jest on 
nadal wygodny. 

Ochraniacz można nosić przez maksymalnie 
30 minut, o ile jest on wciąż wygodny, nie jest zbyt 
ciasny i jest regularnie sprawdzany. W przypadku 
noszenia ochraniacza przez ponad 
30 minut powietrze wewnątrz może powodować 
pocenie się i dyskomfort. 

PODCZAS KĄPIELI W BASENIE LUB 
MORZU DZIECI MUSZĄ BYĆ POD STAŁYM 
NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ

Dziękujemy za zakup produktu marki Bloccs®. Przed założeniem ochraniacza Bloccs® lub 
użyciem go przez dziecko uważnie przeczytaj poniższe instrukcje. To pozwoli bezpiecznie 
korzystać z ochraniacza oraz zadbać o jego szczelność. 

Decyzję o użyciu ochraniacza Bloccs® podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem lub innej 
czynności związanej z wodą użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Aby upewnić się, czy 
takie działanie nie będzie szkodliwe w przypadku danego urazu, skonsultuj się z lekarzem. 

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I  
UŻYWANIA OCHRANIACZA 



Zdejmowanie 
ochraniacza
Aby zdjąć ochraniacz Bloccs®, ostrożnie go zsuń przez 
opatrunek lub gips. Zachowaj ostrożność, 
aby nie uszkodzić uszczelnienia pokrowca biżuterią 
lub paznokciami. 

Pielęgnacja 
ochraniacza Bloccs® 
Ochraniacz Bloccs® zużywa się z czasem, ale 
powinien wystarczyć na około 4 tygodni 
normalnego użytkowania. 

Przed każdym użyciem sprawdzaj ochraniacz pod 
kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia. 

Jeśli ochraniacz jest zużyty lub uszkodzony, 
wymień go. 

Ochraniacze przechowuj w temperaturze poniżej 
26° oraz z dala od źródeł ciepła (np. kaloryferów). 
W skrajnie niskiej temperaturze ochraniacz może 
być sztywny, ale po ogrzaniu znów stanie się miękki. 

Unikaj przechowywania go w wilgotnych warunkach. 
Unikaj wystawiania ochraniacza na długotrwałe 
działanie światła, zwłaszcza bezpośredniego
nasłonecznienia lub sztucznego światła o wysokiej
zawartości promieniowania UV. 
  

Unikaj przechowywania go w wilgotnych warunk-
ach. Unikaj wystawiania ochraniacza na długotrwałe 
działanie światła, zwłaszcza bezpośredniego 
nasłonecznienia lub sztucznego światła o wysokiej 
zawartości promieniowania UV. 

Ochraniacz Bloccs® można myć w ciepłej wodzie, 
a następnie dokładnie wysuszyć od wewnątrz i 
zewnątrz. Nałożenie niewielkiej ilości talku na 
wewnętrzną powierzchnię ochraniacza Bloccs® 
ułatwi jego nakładanie. Ochraniacza nie wolno 
suszyć w suszarce ani na kaloryferze. 

Miedź, stopy miedzi, rozpuszczalniki, oleje i smary 
mogą uszkodzić ochraniacz Bloccs®, dlatego należy 
unikać kontaktu z nimi.

Trzymaj ochraniacz z dala od otwartego ognia, 
ponieważ może on spowodować poważne urazy 
lub nawet śmierć.

Jeśli masz pytania dotyczące ochraniacza Bloccs®, 
zapraszamy na stronę www.bloccs.com. Można też 
do nas napisać na adres info@bloccs.com.  

Ta instrukcja, tabela rozmiarów oraz gwarancja Bloccs® 
są dostępne na naszej stronie www.bloccs.com i 
www.bloccs.com/warranty. 

Bloccs® zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji wedle 
uznania. To konsument ponosi odpowiedzialność 
za sprawdzanie instrukcji online pod kątem zmian.

UWAGA: Wilgotny ochraniacz Bloccs® może być bardzo śliski. W związku z tym ułóż pod prysznicem lub w 
wannie matę antypoślizgową. Przygotuj też drugą matę lub ręcznik przy wyjściu z prysznica lub wanny. Nie 
należy chodzić wokół basenu w ochraniaczu Bloccs®. Podczas wchodzenia do basenu zachowaj ostrożność, 
ponieważ schodki i drabinki bywają śliskie. Trzymaj się mocno poręczy. 

UWAGA: Ochraniacze Bloccs® nie są zabawkami. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, produkt i jego 
opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

UWAGA: Lateks może powodować reakcję alergiczną. Jeśli jesteś pod opieką lekarza lub terapeuty, przed 
użyciem ochraniacza zalecamy konsultację. NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA LATEKS.

UWAGA: Podczas zanurzania nogi w gipsie zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ gips może być ciężki 
i ogranicza swobodę ruchów. Nie należy próbować pływać z nogą w gipsie.

UWAGA: W przypadku dojść centralnych PICC lub kaniul do kroplówki należy zachować szczególną 
ostrożność. 

Nie da się ostrzec przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem produktu. Dlatego też użytkownicy 
podczas korzystania z ochraniacza Bloccs® powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i przemyślaną oceną sytuacji.



ZAKŁADANIE 
OCHRANIACZA 
BLOCCS® NA 
RAMIĘ LUB 
NOGĘ BEZ 
POMOCY 
DRUGIEJ OSOBY 
Ochraniacza należy używać 
zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami użytkowania i 
pielęgnacji.  Instruktaż wideo 
oraz odpowiedzi na popularne 
pytania znajdziesz na stronie 
www.bloccs.com.

4

1

5

Wyjmij ochraniacz z 
opakowania i go rozłóż. 
Zdejmij pierścionki i inną 
biżuterię z ostrymi 
krawędziami. 

2

Przed użyciem potrzyj 
uszczelnienie w dłoniach 
i lekko je rozciągnij.

3

Zwiń ochraniacz na 
lewą stronę od 
otworu do połowy.

Aby sprawdzić, czy 
ochraniacz szczelnie 
przylega do skóry, załóż 
go najpierw na nogę lub 
rękę bez gipsu ani 
opatrunku.  

Wsuń ramię lub 
nogę w otwór, tak aby 
stopa lub dłoń znalazła 
się na końcu ochraniacza.

Rozwiń ochraniacz z 
powrotem wzdłuż 
ramienia lub nogi, tak aby 
ciasno przylegał do skóry. 
Jeśli ochraniacz jest zbyt 
ciasny lub zbyt luźny, 
wybierz inny rozmiar. 

Usuń powietrze z wnętrza 
ochraniacza, aby nie 
unosił się na wodzie.
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5

Wyjmij ochraniacz z 
opakowania i go rozłóż. 
Zdejmij pierścionki i inną 
biżuterię z ostrymi 
krawędziami. 

Ochraniacz nie jest 
symetryczny: jest szerszy od 
strony, która ma przylegać 
do bicepsa lub uda (B), 
oraz węższy od strony, która 
ma przylegać do nadgarstka 
lub dolnej części łydki (C).

2

Przed użyciem potrzyj 
uszczelnienie w dłoniach i 
lekko je rozciągnij.

3

Aby założyć ochraniacz, 
zwiń go do połowy od 
strony B na lewą stronę, 
tak aby znajdował się tuż 
nad otworem C.

Aby sprawdzić, czy ochraniacz 
szczelnie przylega do skóry, 
załóż go najpierw na nogę lub 
rękę bez gipsu ani opatrunku.

Powoli wsuń dłoń lub 
stopę przez oba otwory B i C.

Następnie ostrożnie odwiń 
ochraniacz od strony B, aż 
będzie on ciasno przylegał 
do ramienia lub uda.

Ochraniacz powinien 
zakrywać cały gips lub 
opatrunek. Wokół ramienia 
lub nogi po obu stronach 
powinien on ciasno, gładko i 
szczelnie przylegać do skóry. 
Jeśli ochraniacz przylega 
zbyt ciasno lub zbyt luźno, 
wypróbuj inny rozmiar. 

Usuń powietrze z wnętrza 
ochraniacza, aby nie unosił 
się na wodzie.
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ZAKŁADANIE 
OCHRANIACZA 
BLOCCS® NA 
ŁOKIEĆ LUB 
KOLANO
BEZ POMOCY 
DRUGIEJ OSOBY 
Ochraniacza należy używać 
zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami użytkowania i 
pielęgnacji.  Instruktaż wideo 
oraz odpowiedzi na popularne 
pytania znajdziesz na stronie 
www.bloccs.com.



OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Producent

Oznaczenie zgodności CE  

Wyrób medyczny

Unikalny identyfikator wyrobu

Liczba wyrobów

Kod partii

Data produkcji

Dystrybutor

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

OSTRZEŻENIE

Zawiera lateks naturalny

Śliska powierzchnia

Ryzyko uduszenia

Przechowywać w zacienionym miejscu

Przechowywać w temperaturze 5–26°C (41–78°F)

Pojedynczy pacjent – wielokrotne użycie

Produkt nie jest sterylny

Zapoznać się z instrukcją obsługi

Opakowanie przeznaczone do recyklingu

Trzymać z dala od źródeł ognia

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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