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DUSCHA SIMMA BADA

 � Bloccs™ är ett vattentätt skydd 
som gör att du kan duscha, bada 
och simma och samtidigt skydda 
ditt gips eller bandage. 

 � Bloccs™ är tillverkat av naturgummi-
latex och är mjukt, smidigt och 
bekvämt att bära.  

 � Bloccs™ kan återanvändas och har 
en vattentät försegling. 

 � Bloccs™ kan användas på stranden 
och i simbassängen. 

 � Bloccs™ kan användas som  
sårskydd, t.ex. vid   bensår.



ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BLOCCS
Läs nedanstående anvisningar noga innan du använder 
Bloccs. Följ dessa anvisningar för att använda Bloccs på 
ett säkert sätt och garantera att den vattentäta förseg-
lingen är effektiv. Beslut om att bada, duscha eller gå 
ned i en simbassäng fattas på egen risk. Samråd med 
läkare bör ske för att säkerställa att aktiviteten inte 
påverkar din skada.

SÅ SÄTTER DU PÅ BLOCCS
Eftersom Bloccs är tillverkat av naturgummi bör du ta av alla 
vassa smycken och vara försiktig så att du inte sticker hål med 
naglarna. Om det förefaller finnas vassa eller skarpa kanter på 
gipset bör dessa täckas med tejp eller elastisk binda, särskilt 
om gipset är av glasfibertyp.
Ta enkelt på Bloccs genom att först vika ned halva, så att för-
seglingen är längst ned. Ta först på hälften och rulla sedan 
upp återstående del, tills förseglingen sitter rätt ovanför ban-
daget eller gipset. 
Avlägsna försiktigt eventuell luft ur skyddet genom att hålla 
förseglingen öppen högst upp och släta till skyddet mot gip-
set. Gör en uppåtriktad rörelse tills all luft är avlägsnad. Vid 
bad kan detta även göras genom att gradvis sänka ned armen 
eller benet i vattnet. Vattentrycket gör då att luften tvingas 
mot skyddets övre del. Dra sedan försiktigt bort förseglin-
gen från huden och släpp ut luften innan du sänker ned helt 
i vattnet.

ANVÄNDA TILLVALET BLOCCS APPLIKATOR
Har du köpt en applikatorring som tillval, stannar denna kvar 
inuti skyddet. Bloccs ska därför inte sänkas ned helt i vat-
ten när applikatorn används. Den är perfekt att duscha med.  
Applikatorn är utformad för kunder som kanske tycker att det 
är svårt att ta på Bloccs med en hand.
Använd den genom att helt enkelt fatta applikatorns ring med 
en hand och trycka in den skadade armen i Bloccs. Eftersom 
applikatorn stannar kvar inuti Bloccs är det lätt att ta bort på 
samma sätt.

ANVÄNDA BLOCCS FULLÄNGD RESPEKTIVE DEL AV BEN
Naturgummi kan vara halt när det är fuktigt. Du bör använda 
en badmatta i dusch eller bad och vara noga med att stiga på 
mattan. En matta med halkskydd eller handduk bör läggas på 
golvet för att stiga på när du lämnar duschen eller badet.  

Om du använder en Bloccs för ben i simbassäng måste du se 
till att all luft avlägsnas ur skyddet, enligt anvisningarna ovan.

Eftersom gummi kan vara halt när det är vått ska du inte gå 
omkring runt bassängen med Bloccs på. Bloccs ska tas på 
strax innan man går i bassängen och tas av så snart man läm-
nat den. Var försiktig när du går i trappor i bassängen, efter-
som dessa kan vara hala. Var noga med att alltid hålla stadigt 
i räcket när du går i trappor.

Se nedanstående kompletterande anvisningar om du använ-
der Bloccs benskydd i en simbassäng.

ANVÄNDA BLOCCS I EN SIMBASSÄNG
Bloccs är konstruerat med samma typ av försegling som an-
vänds på torrdräkter avsedda för vattensport. Förseglingen 
är effektiv vid försiktigt bruk i en simbassäng av någon som 
håller på att återhämta sig efter en skada.  

DU BÖR INTE:
• Simma under vattnet
• Hoppa eller dyka i bassängen
• Simma fort

All luft måste avlägsnas ur Bloccs innan man går ned i vattnet, 
genom att massera skyddet uppåt mot förseglingen för att 
frigöra eventuell luft som fastnat. Det kan även göras genom 
att gradvis sänka ned armen eller benet i vattnet. Vattentryck-
et gör då att luften tvingas mot skyddets övre del. Dra sedan 
försiktigt bort förseglingen från huden och släpp ut luften in-
nan du sänker ned helt i vattnet.  
Vi rekommenderar att Bloccs används i upp till 30 minuter åt 
gången. Man bör regelbundet kontrollera att förseglingen är 
vattentät och att gipset inte påverkats. Skyddet hålls svalt i 
bassängen och kan användas längre än 30 minuter, förutsatt 
att det fortfarande är bekvämt att bära och inte sitter för hårt 
och att det regelbundet kontrolleras.  

ANVISNINGAR FÖR TVÄTT AV BLOCCS
Bloccs kan tvättas i varmt vatten och ska sedan omsorgsfullt 
torkas ut- och invänt. Om insidan pudras lätt med talk blir 
Bloccs lättare att ta på. Torka inte Bloccs i torktumlare eller 
på ett element.

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN
Bloccs ska hålla i minst fyra veckor vid normalt bruk. Tempera-
turen vid förvaring ska vara lägre än 26 grader Celsius och 
Bloccs ska förvaras på behörigt avstånd från värmekälla. Vid 
extrem kyla kan Bloccs bli stel. Detta är inte bestående och 
rättar till sig genom uppvärmning. Undvik förvaring under fuk-
tiga förhållanden. Bloccs ska skyddas från längre exponering 
för solljus, särskilt direkt solstrålning och konstljus med hög 
halt av UV-strålning. Undvik kontakt med koppar och legerin-
gar innehållande koppar. Produkten får inte komma i närheten 
av öppen låga. Undvik kontakt med lösningsmedel, olja och 
fett.  

Naturgummi är en naturprodukt och anses ofarligt. Natur-
gummi kan emellertid orsaka en allergisk reaktion. Den som 
tidigare upplevt en allergisk reaktion mot naturgummi ska 
undvika kontakt med det.

Varning – naturgummi kan vara halt när det är fuktigt. Se 
ovanstående anvisningar om hur Bloccs fullängd respe-
ktive för del av ben används.

Se ovanstående anvisningar om hur Bloccs används i en 
simbassäng.
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