Használati utasítás

1 Rendeltetés
A Derma Seal Trans Ped 453D2 kizárólag az alsó végtag protetikai ellátására használható.
2 Indikáció
Lifranc és Chopart m téten átesett amputáltak ellátására.
3 Leírás
A Derma Seal Transped rendkívül nyúlékony Lycra Spandex anyagból készül. A varrás
nélküli csonkharisnya ráncmentesen simul rá a lábcsonkra disztális bels felülete polimergél réteggel van bevonva.
A polimer-gélt gyógyhatású ásványi olajat tartalmaz. Ez az anyag különösen b rbarát
tulajdonságú, hordás közben kioldódik a gélb l és ily módon ápolja a b rt.
A gél viszkózus tulajdonságának köszönhet en csökken a kellemetlen dörzsöl dés nyomás
és terhelés.
A kevert szálas szövet elvezeti a nedvességet és a meleget a csonkról.
A Derma Seal Trans Ped anyagának és a bels polimer-gél bevonatának köszönhet en
rendkívül kellemes viseletet jelent.
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4 Használati és ápolási tudnivalók
A Derma Seal Trans Ped csonkharisnyát úgy kell felhúzni, mint a közönséges harisnyát,
hgy a polimer-gél réteg közvetlenül a csonk b rével érintkezzen. Ezáltal a benne lév
gyógyhatású ásványi olaj optimálisan fogja ápolni a b rt.
A csonkharisnyát minden egyes használat után (egy napi használat után mindenképpen)
kézzel finom mosószerrel 30°-os vízben ki lehet mosni. Ne facsarjuk ki! Tiszta vízzel
alaposan öblítsük ki.
A polimer-gél bevonat miatt a száradás kicsit tovább tarthat. A folyamat meggyorsítható ha
a frissen mosott csonkharisnyát törölköz be tekerve el szárítjuk. Végezetül szárítóra vagy
frottír törülköz re terítve továbbszárítható.
A Derma Seal Trans Ped csonkharisnyát nedvesen hordani tilos.
Ha csökkenteni kívánjuk a polimer-gél tapadását, a csonkharisnya belsejét enyhén
beszórhatjuk hint porral.
A csonk b rének jobb higiénéje szempontjából ajánlatos naponta néhány órára mell zni a
harisnya viseletét, hogy a b r friss leveg vel érintkezhessen.
5 Szállítójegyzék
Cikkszám
453D2=N
453D2=XL

Méret
standard
extra hosszú

Harisnyahossz
22 cm
50 cm

6 Garancia
A gyártó kizárólag abban az esetben vállal felel sséget, ha a terméket a megadott
feltételek betartásával és rendeltetésének megfelel en használják. A gyártó ajánlja, hogy a
terméket szakszer en kezeljék és karbantartását a használati utasításban foglaltak szerint
végezzék.
7 Megfelel ségi nyilatkozat
Az Otto Bock kizárólagos gyártói felel sséget vállal arra, hogy a 453D5 Derma Seal Trans
Ped csonkharisnya mindenben megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/EGK
Direktíva rendelkezéseinek. A direktíva IX. Függelékében felsorolt osztályozási kritériumok
alapján a terméket az I. osztályba sorolták.
A Lycra a Dupont védett márkája.
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