
SKÖTSEL- OCH ANVÄNDNINGSGUIDE

VATTENTÄTA 
SKYDD
för gips och förband

       Bloccs® vattentäta skydd är speciellt utformade för att skydda gips, 
förband eller bandage så att bäraren kan bada eller duscha som vanligt.
Detta helt vattentäta skydd kan bäras under vattnet och kan användas 
på stranden eller i en simbassäng. 

         VARNING: Naturgummilatex kan orsaka en allergisk reaktion. Om du får medicinsk vård ska du be 
om läkarens godkännande innan du använder skyddet. ANVÄND INTE OM DU ÄR ALLERGISK MOT LATEX.
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Så här sätter du på 
dig Bloccs®-skyddet 
Eftersom ditt Bloccs®-skydd är tillverkat av 
naturgummilatex bör du ta bort eventuella vassa 
smycken och se till att du inte punkterar skyddet 
med naglarna. Täck ojämna kanter med tejp eller 
ett elastiskt bandage. 

Gnugga förslutningen med händerna före 
användning och sträck den en aning. Prova skyddet 
på armen eller benet som inte har ett förband för 
att kontrollera hur förslutningen passar. Välj ett 
annat skydd om förslutningen sitter för hårt eller för 
löst när du prövar det. 

Den släta och vattentäta förslutningen bör lätt 
kunna dras över ett förband. 

Följ våra enkla guider i fem steg som finns i 
denna broschyr för att lättare kunna sätta på 
Bloccs®-skydden för armar/ben och 
armbågar/knän.

Så här använder du 
Bloccs®-skyddet 
Bloccs®-skyddet är avsett att hålla ett förband 
torrt när det utsätts för eller sänks ned i vatten.
Bloccs®-skydden använder samma typ av 
förslutning som finns på torrdräkter.  

Ta bort all luft från Bloccs®-skyddet innan du 
utsätter det för vatten genom att massera skyddet 
uppåt mot förslutningen, och därmed släppa ut 
eventuell instängd luft. Detta kan också göras 
genom att gradvis sänka ned armen eller benet i 
vattnet så att vattentrycket tvingar luften högst 
upp i skyddet.

Dra försiktigt bort förslutningen från huden för att få 
bort luften innan du utsätter skyddet för vatten, 
vilket säkerställer att inget vatten kommer in i 
skyddet. 

Skyddet bör sättas på precis innan du badar, och 
tas bort så fort du har badat klart. 

Beslutet att använda skyddet i vatten tas på egen 
risk. Du bör inte hoppa eller dyka i en bassäng. 
Skydden har inte utformats för dykning, snorkling 
eller andra vattensporter. 

Vi rekommenderar att Bloccs®-skyddet kontrolleras 
regelbundet under användningen för att säkerställa 
att förslutningen förblir vattentät och fortfarande är 
bekväm. 

Skyddet kan bäras i upp till 30 minuter – förutsatt 
att det fortfarande är bekvämt att bära, inte sitter för 
hårt och kontrolleras regelbundet. Om du bär 
skyddet i mer än 30 minuter kan det leda till 
instängd luft som orsakar svett och obehag. 

BARN MÅSTE ALLTID ÖVERVAKAS NÄR DE ÄR I 
EN BASSÄNG ELLER I HAVET
 

Tack för att du väljer Bloccs®.  Läs följande instruktioner noga innan du använder 
ditt Bloccs®-skydd eller övervakar ett barn med ett skydd. Detta säkerställer att 
skyddet används på ett säkert sätt och att den vattentäta förslutningen fungerar.

Beslutet att använda Bloccs®-skydd när du badar, duschar eller använder det för 
någon annan vattenbaserad aktivitet tas på egen risk. Du bör söka råd från läkare för 
att säkerställa att aktiviteten inte påverkar skadan. 

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING 
AV DITT               -SKYDD 
  



Så här tar du av dig 
skyddet 
För att ta bort Bloccs®-skyddet skjuter du det 
försiktigt över förbandet eller gipset på armen eller 
benet. Var försiktig så att förslutningarna inte skadas 
av naglar eller smycken. 

Skötsel av Bloccs®-
skydden 
Bloccs®-skyddet slits efter hand, men bör hålla under 
cirka 4 veckors normal användning. 

Skyddet måste kontrolleras före varje användning för 
att säkerställa att det inte finns några tecken på 
skador eller slitage. 

Om skyddet har försämrats eller skadats på något 
sätt bör du köpa ett nytt. 

Skydden bör förvaras vid temperaturer under 26° C 
(78,8 F) och inte i närheten av värmekällor. I extrem 
kyla kan skyddet bli stelt. Detta är inte permanent 
och efter uppvärmning blir det normalt igen. 

Förvaring i fuktiga miljöer bör undvikas. Undvik att 
utsätta skyddet för ljus under en längre tid, särskilt 
direkt solljus och konstgjort ljus med höga UV-nivåer. 

Bloccs®-skyddet kan tvättas i varmt vatten och bör 
sedan torkas försiktigt på både in- och utsidan. Om 
lite talk används på insidan blir det lättare att ta på 
sig Bloccs®-skyddet. Torktumla inte skyddet, och 
torka det inte på ett element. 

Undvik kontakt med koppar, legeringar som 
innehåller koppar, lösningsmedel samt oljor och fett 
eftersom detta kan skada Bloccs®-skyddet.

Ha inte skyddet nära öppen eld eftersom detta kan 
leda till allvarliga kroppsskador och till och med 
dödsfall.

Om du har några frågor om Bloccs®-skydden får du 
gärna besöka www.bloccs.com eller skicka e-post 
till info@bloccs.com  

Denna manual, vår storlekstabell och Bloccs® 
garantier finns på vår webbplats www.bloccs.com 
och www.bloccs.com/warranty 

Bloccs® förbehåller sig rätten att ändra 
manualen så som vi anser lämpligt. Som 
konsument är det ditt ansvar att kontrollera 
onlineversionen av manualen för att bli 
medveten om eventuella ändringar.

VARNING: Bloccs®-skydd kan bli hala när de är våta. Använd en halkskyddande matta i duschen eller 
badkaret, och ha en annan halkskyddande matta eller handduk på plats utanför duschen eller badkaret. 
Du bör inte gå runt bassängkanter när du använder ett Bloccs®-skydd, och var extra försiktig när du 
använder en bassängstege eftersom de kan vara hala. Håll hårt i ledstången. 

VARNING: Bloccs®-skydden är inga leksaker. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för 
barn och spädbarn för att undvika kvävningsrisk.

VARNING: Naturgummilatex kan orsaka en allergisk reaktion. Om du får medicinsk vård ska du be om 
läkarens godkännande innan du använder skyddet. ANVÄND INTE OM DU ÄR ALLERGISK MOT LATEX.

VARNING: Extra försiktighet bör iakttas när du har gipsade ben i vatten eftersom de kan vara tunga och 
begränsa rörligheten. Försök inte att simma med ett gipsat ben.

VARNING: Försiktighet bör iakttas med PICC- eller IV-katetrar. 

Det är inte möjligt att varna om alla möjliga risker relaterade till användningen av denna produkt. Konsumenter 
rekommenderas därför att använda sunt förnuft och gott omdöme när de använder ett Bloccs®-skydd.



SÅ HÄR SÄTTER 
DU PÅ DIG ETT 
BLOCCS®-
SKYDD PÅ 
ARMEN ELLER 
BENET UTAN 
HJÄLP
Skyddet ska användas i 
enlighet med alla skötsel- och 
användningsinstruktioner.  
Besök www.bloccs.com för att 
se vår demonstrationsvideo 
och få svar på vanliga frågor.
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Ta ut skyddet ur 
förpackningen och vik ut 
det. Ta av dig eventuella 
vassa ringar etc.

2

Gnugga förslutningen 
med händerna före 
användning och sträck 
den en aning.

3

Dra tillbaka skyddet 
halvvägs från den 
öppna änden.

Prova skyddet på armen 
eller benet som inte är 
gipsat eller har ett 
förband för att 
kontrollera hur 
förslutningen passar.  

Sätt in armen eller benet i 
den öppna änden så att 
foten eller handen är 
i slutet av skyddet.

Rulla tillbaka skyddet på 
armen eller benet tills 
förslutningen är platt mot 
huden. Välj ett annat skydd 
om förslutningen sitter för 
hårt eller för löst när du 
prövar det. 

Släpp ut lite luft för att 
undvika att skyddet �yter.
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Ta ut skyddet ur 
förpackningen och vik 
ut det. Ta av dig eventuella 
vassa ringar etc.

Skyddet har två ändar – en 
bredare ände för att täta 
runt bicepsen eller låret (B) 
och en mindre ände för 
att täta runt handleden 
eller vaden (C).

2

Gnugga förslutningarna 
med händerna före 
användning och sträck 
dem en aning.

3

För att enkelt sätta på 
skyddet tar du ände 
B och vrider hälften av 
skyddet in och ut så att 
det är strax ovanför ände C.

Prova skyddet på armen 
eller benet som inte är 
gipsat eller har ett förband 
för att kontrollera hur 
förslutningen passar. 

Tryck långsamt antingen 
handen eller foten genom 
båda ändarna B och sedan C. 

Rulla sedan försiktigt upp 
ände B tills den smidigt 
försluter armen eller låret.

Hela förbandet ska täckas 
och en slät, vattentät 
förslutning ska bildas runt 
armen eller benet i båda 
ändarna av skyddet. Välj 
ett annat skydd om 
förslutningen sitter för 
hårt eller för löst när du 
prövar det. 

Släpp ut lite luft för att 
undvika att skyddet �yter.
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SÅ HÄR SÄTTER 
DU PÅ DIG ETT 
BLOCCS®-
SKYDD PÅ 
ARMBÅGEN 
ELLER KNÄET 
UTAN HJÄLP 
Skyddet ska användas i 
enlighet med alla skötsel- och 
användningsinstruktioner.  
Besök www.bloccs.com för att 
se vår demonstrationsvideo 
och få svar på vanliga frågor.



SYMBOLLISTA

Tillverkare

CE-märkning för överensstämmelse  

Medicinsk utrustning

Unik enhetsidentifierare

Antal enheter

Batchkod

Tillverkningsdatum

Distributör

Auktoriserad representant i Europeiska unionen

VARNING

Innehåller naturgummilatex

Hal yta

Risk för kvävning

Håll borta från solljus

Förvara i 5–26 °C (41–78 °F)

En patient – kan användas flera gånger

Icke-steril

Se bruksanvisningen

Återvinningsbar förpackning

Undvik öppen eld

MD

UDI

LOT

26
(78F)

(41F)

QTY

NON
STERILE

LATEX
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