
GUIA DE CUIDADOS A TER E DE UTILIZAÇÃO

PROTETOR 
IMPERMEÁVEL 
para moldes e pensos 

         AVISO: O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. 
Se estiver a receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o 
protetor. NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX.
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     O protetor impermeável Bloccs® é especialmente concebido para 
proteger um molde de gesso, penso ou ligadura, para permitir ao 
utilizador tomar banho de imersão ou duche como habitualmente. 
Este protetor totalmente estanque e completamente submergível 
pode ser utilizado na praia ou na piscina. 
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Como colocar o seu 
protetor Bloccs®
Como o seu protetor Bloccs® é feito de látex 
de borracha natural, deve remover qualquer 
joia afiada e ter cuidado para não causar 
furos com as suas unhas. Cobrir as bordas 
rugosas com fita adesiva ou uma ligadura 
elástica.
Antes de utilizar, esfregue o selo com as 
mãos e estique-o suavemente. Para verificar 
como fica o selo, experimente a cobertura no 
braço ou perna que não tem gesso. Se sentir 
que o selo está demasiado apertado ou 
demasiado solto quando o experimentar, por 
favor escolha um protetor com um tamanho 
diferente. 
O selo liso, impermeável e à prova de água, 
deve esticar facilmente sobre um penso.
Siga os nossos guias fáceis de cinco passos 
incluídos neste folheto para ajudar a colocar 
os seus protetores Bloccs® de braço/perna e 
de cotovelo/joelho.

Utilizar o seu protetor 
Bloccs®
O protetor Bloccs® destina-se a manter um 
penso seco enquanto exposto ou imerso em 
água. Os protetores Bloccs® utilizam o 
mesmo tipo de selo que os fatos 
impermeáveis.

Antes de entrar na água, remova todo o ar 
do protetor Bloccs® massajando a cobertura 
em direção ao selo para libertar qualquer ar 
retido. Isto também pode ser feito ao baixar 
gradualmente o membro para dentro da 
água, de modo a que a pressão da água 
force o ar para o topo do protetor. 
Puxe suavemente o selo para longe da pele 
para remover o ar antes de submergir, 
certificando-se de que nenhuma água entra 
no protetor. 
O protetor deve ser colocado imediatamente 
antes de entrar na água e removido assim 
que sai. 
A decisão de entrar na água é tomada por 
sua conta e risco. Não deve saltar ou 
mergulhar numa piscina. Os protetores não 
foram concebidos para mergulho, mergulho 
submarino ou qualquer outro desporto 
aquático. 
Recomendamos que o protetor Bloccs® seja 
verificado regularmente durante a utilização 
para garantir que o selo permaneceu 
estanque e ainda é confortável. 
O protetor pode ser usado até 30 minutos - 
desde que ainda seja confortável de usar, 
não sinta que esteja demasiado apertado e 
que seja verificado regularmente. O uso do 
protetor por mais de 30 minutos pode 
resultar em ar preso causando transpiração 
e desconforto. 
AS CRIANÇAS DEVEM SER SEMPRE 
VIGIADAS EM PISCINAS OU NO MAR. 

Obrigado por escolher Bloccs®. Leia atentamente as seguintes instruções antes de
utilizar o seu protetor Bloccs® ou de supervisionar uma criança que utilize um. 
Assim garantirá que o protetor está a ser utilizado em segurança e que o selo
estanque é eficaz. 

A decisão de usar o protetor Bloccs® ao tomar banho, tomar duche ou usá-lo em 
qualquer outra atividade envolvendo água, é tomada por sua conta e risco. Deve 
procurar aconselhamento médico para assegurar que a atividade não afetará 
o ferimento. 

CUIDADOS A TER E UTILIZAÇÃO 
DO PROTETOR



Como retirar o protetor
Para remover o protetor Bloccs®, retire-o 
cuidadosamente de cima do penso ou gesso do 
seu braço ou perna. Deve ter o cuidado de 
assegurar que os selos não estão danificados por 
unhas ou joias. 

Cuidados a ter com 
protetor Bloccs® 
O protetor Bloccs® está sujeito a desgaste, 
mas deve durar cerca de 4 semanas de 
utilização normal. 
O protetor deve ser verificado antes de cada 
utilização para garantir que não há sinais de 
danos ou desgaste. 
Se o protetor se deteriorou ou ficou danificado 
de alguma forma, deve ser adquirido um 
substituto. Os protetores devem ser 
armazenados a uma temperatura inferior a 
26° C e guardados longe de radiadores. 
Em frio extremo, o protetor pode tornar-se 
rígido: isto não é permanente, e com temper-
aturas mais quentes volta ao estado normal.

Evite armazenar em local húmido. Evite expor o 
protetor durante um período prolongado à luz, 
em particular à luz solar direta e à luz artificial 
com um elevado teor de UV.
O protetor Bloccs® pode ser lavado em água 
quente e deve depois ser seco cuidadosamente 
por dentro e por fora. Ao polvilhar pó talco no 
seu interior, o protetor Bloccs® será mais fácil de 
colocar. Não seque o protetor numa máquina de 
secar roupa ou em cima de um radiador. 
Evitar o contacto com cobre, ligas que 
contenham cobre, solventes, óleos e 
lubrificantes, pois podem danificar o protetor 
Bloccs®.

Manter afastado das chamas, pois isto pode 
resultar em lesões corporais graves e até morte. 

Se tiver alguma questão relativa ao seu protetor 
Bloccs®, por favor visite www.bloccs.com ou envie um 
email para info@bloccs.com   

Uma cópia deste manual, a nossa tabela de tamanhos 
e a garantia Bloccs® estão disponíveis no nosso 
website www.bloccs.com e www.bloccs.com/warranty

A Bloccs® tem o direito de modificar o manual como 
considerar apropriado. Como consumidor, é da sua 
responsabilidade verificar a versão online do manual 
para quaisquer modificações.

AVISO: O protetor Bloccs® pode tornar-se escorregadio quando molhado. Utilize um 
tapete antiderrapante no chuveiro ou banheira e tenha outro tapete antiderrapante ou 
toalha no local para quando sair. Não deve andar à volta de uma piscina quando utiliza 
um protetor Bloccs® e deve ter um cuidado extra quando utiliza degraus de piscina, pois 
podem ser escorregadios. Agarre-se firmemente ao corrimão.

AVISO: Os protetores Bloccs® não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, 
mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance das crianças e dos bebés. 

AVISO: O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. Se estiver a 
receber tratamento médico, por favor obtenha a aprovação do seu médico antes de 
utilizar o protetor. NÃO UTILIZE SE FOR ALÉRGICO AO LÁTEX. 

AVISO: Deve ser tomado cuidado extra ao submergir as pernas engessadas na água, 
devido ao peso e ao restringimento de movimento. Não deve tentar nadar com uma 
perna engessada.

AVISO: Deve ter cuidado ao utilizar este produto caso tenha um cateter central de 
inserção periférica ou intravenoso.  
Não é possível avisar sobre todos os perigos possíveis relacionados com a utilização deste produto.
Os consumidores são portanto aconselhados a usar o bom senso e discernimento quando utilizam um 
protetor Bloccs®.
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao 
fabricante e à autoridade competente do país em que foi adquirido.



COMO 
COLOCAR UM 
PROTETOR 
BLOCCS®
BRAÇO OU 
PERNA SEM 
ASSISTÊNCIA
O protetor deve ser utilizado de 
acordo com todos as instruções 
de cuidados e utilização.  
Por favor visite www.bloccs.com 
para ver o nosso vídeo de 
demonstração e para ver as 
nossas FAQs.
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Retire o seu protetor da 
embalagem e desdobre-o. 
Retire quaisquer anéis 
a!ados, etc.

2

Antes de utilizar, esfregue 
o selo com as mãos e 
estique-o suavemente.

3

A partir da extremidade 
aberta, dobrar para trás até 
metade do protetor.

Para veri!car como !ca 
o selo, experimente 
a cobertura no braço ou 
perna que não tenha gesso 
ou penso. 

Coloque a perna ou braço 
necessário na extremidade 
aberta de modo a que o pé 
ou a mão !que na 
extremidade do protetor.

Enrole o protetor para cima 
do braço ou da perna até 
que o selo !que plano na
pele. Se sentir que o selo
está demasiado apertado 
ou demasiado solto quando 
o experimentar, escolha um 
protetor com um tamanho 
diferente. 

Deixe sair um pouco de ar 
para evitar que o protetor 
"utue.



COMO 
COLOCAR UM 
PROTETOR 
BLOCCS®
DE COTOVELO 
OU JOELHO 
SEM 
ASSISTÊNCIA
O protetor deve ser utilizado 
de acordo com todos as instruções 
de cuidados e utilização.  Por favor 
visite www.bloccs.com para ver o 
nosso vídeo de demonstração 
e para ver as nossas FAQs.
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Retire o seu protetor da
embalagem e desdobre-o. 
Retire quaisquer anéis 
a!ados, etc. O protetor tem 
duas extremidades; uma 
extremidade mais larga para 
selar à volta do bíceps ou da 
coxa (B) e uma extremidade 
mais pequena para selar à 
volta do pulso ou na parte 
inferior do gémeo (C).

2

Antes de utilizar, esfregue o 
selo com as mãos e 
estique-o suavemente.

3

Para colocar o protetor 
facilmente, pegue do lado da 
extremidade B e vire metade 
do protetor de dentro para 
fora, de modo a que !que 
imediatamente acima da 
extremidade C.

Para veri!car como !ca o 
selo, experimente a 
cobertura no braço ou 
perna que não tenha gesso 
ou penso. Empurre 
lentamente a mão ou o pé 
através da extremidade B 
e depois C. 

Depois enrole 
cuidadosamente a 
extremidade B até selar 
suavemente no braço ou 
na coxa.

A área completa do penso deve 
ser coberta, e deve formar-se 
um selo impermeável liso à 
prova de água à volta do braço 
ou da perna em ambas as 
extremidades do protetor. 
Se sentir que o selo está 
demasiado apertado ou 
demasiado solto quando 
o experimentar, escolha um 
protetor com um tamanho 
diferente.  
Deixe sair um pouco de ar para 
evitar que o protetor "utue.
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

Fabricante

Marcação de Conformidade Europeia (CE)  

Dispositivo Médico

Identificador Único do Dispositivo

Quantidade

Código do Lote

Data de Fabrico

Distribuidor

Representante autorizado na União Europeia

AVISO

Contém látex de borracha natural

Superfície escorregadia

Risco de asfixia

Manter afastado da luz solar

Conservar entre 5 e 26º C (41-78ºF)

Doente único - múltiplas utilizações

Não esterilizado

Consultar as instruções de utilização

Embalagem reciclável

Proibido foguear

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX


	Bloccs_Care_Digital_1_B2021_PT_FINAL
	Bloccs Glossary PT



