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Brugsanvisning (Note: Gennemgå forsigtighedsregler og advarsler i forbindelse med HEELIFT® før valg og anvendelse.)
1. Fastlæg passende størrelse.
• Mål lægomkredsen. (se figur A.)

• Sammenhold størrelsen af lægomkredsen med den passende størrelse på HEELIFT® hælløfter på 
størrelsesskemaet og fastlæg den rette størrelse.

• Åbn hælløfteren ved at løsne remmene. (se figur B.)
• Læg ekstra skumblok til side for yderligere tilpasning. (Bemærk: Tilpasning bør kun udføres af 

sundhedspersonale)
• Sæt foden i hælløfteren. (se figur C.)
• Placer underekstremiteten i hælløfteren med benet hvilende på den faste elevationspude og bagsiden af hælen 

hængende ud over den faste elevantionspude, så der ikke er tryk på hælen. (se figur D.)

2. Fastgør remmene.
• Fastgør hver rem. (se figur E.)
• Træk hver rem over hælløfterens skumpude over benet og før gennem den respektive D-ring og fastgør derefter

remmen med velcro på sig selv (se figur E.)
• Begynd med den øverste rem og arbejd dig nedad med hver rem. (se figur E.)
• Remme må aldrig være i kontakt med huden. (se figur E.)
• Sørg for, at hver rem er fastgjort til sig selv med velcrolukningen, så remmens krog- og løkkeside ikke er blotlagt.

(se figur F.)
• Test med to fingre, at hver rem er fastgjort korrekt for at sikre, at hælløfteren ikke er for stram eller for løs og ikke

kommer i kontakt med huden. (se figur F.)

3. Kontroller, at hælen er helt aflastet ved:

• At løfte benet og se i hælåbningen for at sikre, at hælen er fuldstændig trykaflastet, og der ikke er tryk på
bagsiden af hælen. (se figur G.)

• Stik hånden gennem hælåbningen og skålhælen for at sikre, at hælen er fuldstændig trykaflastet, og at der
ikke er tryk på bagsiden af hælen. (se figur H.)
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4. Brug af forfodsremmen (Bemærk: Brug af forfodsrem bør kun udføres af sundhedspersonale)

• Den ekstra forfodsrem er kun tilgængelig på Glide, Glide Ultra, AFO og AFO Ultra HEELIFT® hælløfteren.
• Forfodsremmen bør kun bruges på personer med god hudintegritet.
• Hvis du ikke bruger forfodsremmen: Bind remmen om undersiden af hælløfteren, træk remmen gennem D-

ringen, og fastgør krogen og løkken til sig selv. (se figur I.)
• Hvis du bruger forfodsremmen: Fastgør forfodsremmen. (se figur J.)
• Træk remmen over toppen af forfodsdelen af hælløfteren og før gennem dens respektive D-ring og fastgør 

velcroen til sig selv. (se figur J)
• Forfodsremmen må aldrig være i kontakt med huden. (se figur J)
• Sørg for, at hver krog-og-løkke-rem er fastgjort tilbage til sig selv med D-ring-lukningen, så krog-og-løkke-siden 

ikke er blotlagt. (se figur J.)
• Test med to fingre, at hver rem er fastgjort korrekt for at sikre, at hælløfteren ikke er for stram eller for løs og ikke 

kommer i kontakt med huden. (se figur J.)

Indikationer for anvendelse af HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide 
Ultra og HEELIFT® Traction Boots. 
• Enhver immobil person eller person med begrænset mobilitet, som har et område med risiko for, at et tryksår kan
udvikle sig på foden eller anklen.

• Enhver immobil person eller person som har begrænset mobilitet, som har et allerede eksisterende tryksår på
deres hæl og/eller ankel.

• Enhver person med en Braden-score på mindre end eller lig med 18 (<18).

3 Forsigtighedsregler 
• HEELIFT® hælløfteren er et medicinsk udstyr, der bruges til forebyggelse og behandling af tryksår. Den

bør kun bruges under vejledning af sundhedspersonale.
• En HEELIFT® hælløfter med æggebakkelignende inderside bør kun anvendes på en person med god hudintegritet. 

Hvis anvendt på en person med dårlig hudintegritet kan den æggebakkelignende inderside føre til at huden bliver 
beskadiget.

• Sørg for, at HEELIFT® hælløfteren har den passende størrelse, før den påsættes. Mål altid lægomkredsen og 
sammenhold målingen af lægomkredsen til størrelsesskemaet for at bestemme den passende størrelse af 
HEELIFT® hælløfter.

• Bemærk: Det er vigtigt at fastlægge den rette størrelse på HEELIFT® hælløfter til hver enkelt person, så 
hælløfteren er ikke for lille, hvilket forårsager tryk på huden og tryksår, eller at hælløfteren er for løs, hvilket 
forårsager sårbarhed og friktionsskader på huden, der fører til et tryksår.

• Sørg for, at remmene aldrig rører huden, så de ikke forårsager tryk, træk eller friktionsskader på huden, som kan 
forårsage tryksår.

• Test med to fingre efter at have fastgjort remmene for at sikre dig, at hælløfteren ikke er for stram eller for løs.
• HEELIFT® hælløfter er et medicinsk udstyr der kan anvendes flere gange af en enkelt patient.
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4 Advarsel
 • Al tilpasning af HEELIFT® hælløfteren bør kun udføres af sundhedspersonalet. Hvis hælløfteren ikke er korrekt
tilpasset til at aflaste et risikoområde eller et område med et allerede eksisterende sår, kan der forekomme 
unødigt tryk på huden, hvilket kan føre til udvikling af et tryksår eller forværring af et allerede eksisterende sår.

• Forfodsremmen på HEELIFT® Glide-hælløfteren anbefales kun til personer med god hudintegritet. Person med 
dårlig hudintegritet kan forårsage pres eller træk og friktionsskader på underliggende hud, hvilket 
resulterer i et tryksår. Søg venligst råd fra sundhedspersonale før anvendelse.

• Benet må aldrig bevæge sig inde i hælløfteren. Hvis benet bevæger sig inde i hælløfteren, er den ikke påsat 
korrekt, og skader på huden fra træk og friktionsskader mod huden fra hælløfteren kan forårsage skade på huden.

• Sørg for, at den klæbende side af den ekstra skumblok aldrig rører huden for at undgå enhver reaktion fra 
klæbemidlet på huden eller at klæbemidlet beskadiger huden.

• SCD-slanger skal altid forsigtigt placeres i rillen indbygget i hælløfteren, så den aldrig rører huden, for at undgå at 
slange beskadiger huden.

• Ventilationshuller er beregnet til luftcirkulation i hælløfteren. Placer ikke slanger gennem ventilationshullerne
• I henhold til plejestandarden fjernes HEELIFT® hælløfteren hver 8. time for at tilse huden og sikre, at huden ikke er 

skadet.
• Afslut anvendelse af HEELIFT® s hælløfter, hvis du oplever smerte, skade eller nedbrydning af huden, rødme eller 

andre ændringer i hudfarve, unormal hævelse eller andre problemer, mens du har hælløfteren på, og kontakt din 
læge med det samme eller gå til din nærmeste skadestue for øjeblikkelig pleje og undersøgelse.

Tilpasning (Bemærk: Tilpasning bør kun udføres af din læge. Hvis du anvender HEELIFT® Ultra-hælløfteren, skal du først trække det aftagelige 
elevationscover tilbage.) 
HEELIFT® hælløfter kan tilpasses til at aflaste andre risikoområder ud over bagsiden af hælen, herunder akillessenen, 
Malleolar Decubitus, dropfod, hofte- og/eller fodrotation og SCD-slange. 

1. Akillessenen. (se figur K)
• Foretag et V-snit på hovedet eller et U-snit på hovedet, som fastsat af lægen
i bunden af den faste elevationspude for at aflaste akillessenen korrekt.

2. Malleoli (ankelknuder) (se figur L)
• Lav et skråt snit eller en omvendt hockeystav, som fastlagt af lægen, på siden af elevationspuden,
begyndende fra et punkt lige over ankelknuden og skær ned gennem bunden af den faste
elevationspude, så anklen knoglen er fuldstændig aflastet.

• Hvis yderligere aflastning er nødvendig, som fastlagt af din læge, placeres den ekstra skumblok i
rillen på siden af ankelknuden, der skal aflastes med bunden af blokken lige over ankelknuden, og
klip toppen af den ekstra skumblok. så den flugter med toppen af hælløfteren. Placer den ekstra
skumblok på siden af hælløfteren, når den er korrekt placeret i rillen ved at trække den klæbende
bagside af den ekstra skumblok. Sørg for, at den klæbende side aldrig rører huden.

3. Dropfod (se figur M)
• Mål den ekstra skumblok fra spidsen af tæerne til det område, hvor svangen møder hælen.
• Klip den ekstra skumblok, hvor svangen møder hælen, og skrå kanten af.
• Træk den klæbende bagside af den ekstra skumblok.
• Placer den ekstra skumblok lodret under patientens fod, så den skrå kant er under det område,
hvor svangen møder hælen, og den klæbende side af puden er mod bunden af hælløfteren for
ikke at røre huden (sørg for, at den klæber rører aldrig huden).
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4. Hofte- og/eller fodrotation (se figur N.)
• Brug den valgfrie antirotationskile til at forhindre hofte- og/eller fodrotation. Se instruktionerne, der følger
med kilen.

• Anti-Rotation Wedge giver dig den nødvendige fleksibilitet til at stoppe rotation hos immobile patienter.
Den brugervenlige, genanvendelig kile fastgøres til begge sider af hælløfteren og forhindrer rotation.

• Fungerer til både ekstern og intern rotation. N 
5. SCD-slangeplacering (se figur O)
• Placer SCD-slangen i rillen, der er indbygget i hælløfteren langs siden af hælløfteren, mellem
elevationspuden og siden af hælløfteren modsat siden med de påsatte D-ringe. Den tillader slangen at
ligge fladt og forlade hælløfteren uden at røre huden.

• SCD-slanger skal altid forsigtigt placeres i rillen indbygget i hælløfteren, så den aldrig rører huden, for
at undgå at slangen beskadiger huden.

• Ventilationshuller er beregnet til luftcirkulation i hælløfteren. Før ikke slanger gennem O 
ventilationshuller i hælløfteren.

Tekniske data 
Pakkens indhold 

• HEELIFT® hælløfter
• Enkeltpatient-Flergangsbrug
• Ekstra skumblok til valgfri tilpasning af hælløfteren 

(bør kun udføres af sundhedspersonale)
• BRUGANVISNING
• Anti-Rotation Wedges (kile) (valgfri)

•  HEELIFT® Ultra-modeller
inkluderer en antirotationskile

Størrelse: lægomkreds 
• Lille: 15-25 cm
• Standard: 25-38 cm
• Bariatrisk: 38-58 cm

Indvendig
• Glat
• "Æggebakke"-overflade (bør kun anvendes af

personer med god hudintegritet og uden komorbiditet)
• Ultra (foret med vandafvisende for egnet til væskende

sår)

Rengøring (Advarsel: Rengør eller desinficer med et ikke-blegende skånsomt rengøringsmiddel eller et ikke-blegende desinfektionsmiddel. Som 
med ethvert andet medicinsk udstyr kan blegemiddel nedbryde materialets integritet i HEELIFT® hælløfteren. For at bevare integriteten af HEELIFT® 

anbefaler vi desinficering eller håndvask.) 

1.Rengøring
• Brug en ikke-blegende desinficerende vådserviet eller spray.

2.Håndvask
• Vask i varmt vand med et mildt ikke-blegende rengøringsmiddel.

3.Maskinvask og tørring
• Fastgør alle remme.
• Fjern trækanordningen, hvis du anvender en HEELIFT® trækstøvle.
• Placer i HEELIFT® vaskepose, almindelig vaskepose eller pudebetræk.
• Maskinvask i varmt vand (40 ˚C) ved skåneprogram med et mildt, ikke-blegende rengøringsmiddel.
• Tørretumbles ved lav varme.
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8 Vejledning for trækstøvle   (Bemærk: Gennemgå indikationer, forsigtighedsregler og advarsler i forbindelse med HEELIFT®-enheden 
før anvendelse.)

• PRÆOPERATIV - HEELIFT® Traction-støvlen til forlængelse hjælper med at stabilisere lårbensfrakturer forud for 
operation og muliggør lige hudtræk med op til 4,5 kg. (Bucks træk).

• POSTOPERATIV - uden trækmekanisme konverteres skinnen til en hælløfter for at hjælpe med at forhindre 
trykskader/sår under genoptræning.

PRÆOPERATIV
A. Anvendelse af trækstøvlen

• Åben HEELIFT® Traction-støvlen. Fjern den ekstra skumpude. Hold reservepuden parat som vist i 
tilpasningsvejledningen.



• Placer patientens fod i forlængerstøvlen, og sørg for, at hælen er placeret direkte over hælophængets åbning. 
Hælen skal hænge over den nederste elevationspude. Se billede 1.

• For at lukke trækkes velcroremmene over benet mod D-ringene. Træk remmene gennem D-ringene. Brug 
velcrobåndene til at fastgøre remmene. Se billede 2.

• Afprøv pasformen ved at forsøge at fjerne den lukkede forlængerstøvle. Afprøv pasformen under remmene og 
helåbningen ved at teste med to fingre. Se billede 3. Støvlen må ikke placeres hverken for løst eller for stramt 
omkring benet. Velcroremmene må ikke være i kontakt med huden.

• For at forhindre rotation af foden anvendes antirotationskilen (fås separat), der placeres på venstre eller højre 
side sammen med skinnebenet.

• Se afsnit 5 for tilpasning for at forhindre dropfod.
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B. Påsætning af trækanordning

• Fjern de lange velcrotrækremme (D) fra siderne af trækstøvlen.
• Frigør træksnoren (A) og fastgør den ene ende med en dobbeltknude til snorens fastgørelsesstang (B).
• Fastgør rebfastgørelsesstangen med velcroremmene til begge sider af HEELIFT® -trækstøvlen. Placer pladen, så 

trækstangen er udvendig.
• Før træksnoren gennem den forudplacerede talje på tværstangen, der er fastgjort til rammen i sengeenden.
• Træk snoren stram og lav en kort (2,5 cm) løkke i rebet og fastgør med en passende knude (ikke slipstik) på den 

anden side af taljen.
• Fastgør et vægophæng med den foreskrevne vægt (maks. 4,5 kg).
• Løft forlængerstøvlen sammen med trækstangen, så HEELIFT® Traction-støvlen og benet er 0,6 cm over sengen. 

Du skal kunne placere fingeren mellem hælåbningen og sengen.
• Hvis benet er roteret placeres antirotationskilen (fås separat) under trækremmene på ydersiden af trækstøvlen.
• For at undgå dropfod skal den ekstra pude fastgøres i lodret position bag fodsålen. Se afsnit 5 for 

tilpasningsinstruktioner.

POSTOPERATIV
A. Konverter HEELIFT Traction-støvle til en hælløfter

1. Fjern sidetrækremmene, trækstangen og snoren.
2. Følg påsætningsvejledningen, præoperativ nummer 1 til 5.
3. Følg tilpasningsvejledningen for den ekstra skumpude (se afsnit 5 - Tilpasning).

Erklæring om anvendelsesformål

HEELIFT® Traction-støvlen er en medicinsk anordning, der bruges til at stabilisere frakturer før 
(præoperativ) til operation (svarende til Bucks traktion) og løfter benet efter operation (postoperativ) for 
at forhindre trykskader/sår.



8 Indikationer
• Præoperativ til klargøring af forlængelse eller
• Postoperativ til forebyggelse af trykskader/sår
• Sygdom eller tilstand:

o Patienter med frakturer i underekstremiteterne
o Postoperativ patient, der kræver løft
o Patienter med risiko for trykskader/sår
o Patienter med brud og smerter
o Patienter med forskudt fraktur

Kontraindikationer

• Åbne brud, fordi forurenet knogle kan gå tilbage i såret
• Blødende sår
• Ældre patienters hud er skrøbelig og kan blive skadet af trækkraften
• Osteoporose

Forsigtighedsregler

• Sørg for, at toppen af HEELIFT® Traction-støvlen er under lægbenshovedet.
• HEELIFT® Traction-støvlen til forlængelse er kun tiltænkt brug for sengeliggende patienter og er 

beregnet til stationær brug.
• Ved forkert anvendelse kan produktets funktion og maksimale sikkerhed ikke længere garanteres.
• Dette hjælpemiddel er tiltænk enkeltpatient- og flergangsbrug.

Advarsler

• HEELIFT® Traction-støvlen skal fjernes hver 8. time for at tilse huden.
• Må ikke anvendes over åbne sår. HEELIFT® Traction-støvlen må kun anvendes på patienter med intakt 

hud.
• Brug ikke denne enhed, hvis den er beskadiget og/eller emballagen er blevet åbnet.
• Al tilpasning af HEELIFT®-støvlen må kun udføres af sundhedspersonale. Hvis støvlen/hælløfteren ikke er 

korrekt tilpasset til at aflaste et risikoområde eller et område med et allerede eksisterende sår, kan der 
forekomme unødigt tryk på huden, hvilket kan føre til dannelse af tryksår eller forværring af et allerede 
eksisterende sår.

• Benet må aldrig bevæge sig inde i støvlen/hælløfteren. Hvis benet bevæger sig inde i støvlen/hælløfteren, 
er den ikke påsat korrekt, og skader på huden fra træk og friktionsskader mod huden fra hælløfteren kan 
forårsage skade på huden.

• Sørg for, at den klæbende side af den ekstra skumpude aldrig rører huden for at undgå enhver reaktion fra 
klæbemidlet på huden eller enhver kompromittering af huden fra klæbemidlet.

• SCD-slanger skal altid forsigtigt placeres i rillen indbygget i støvlen/hælløfteren, så den aldrig rører huden, 
for at undgå at slanger beskadiger huden.

• Ventilationshuller er beregnet til luftcirkulation i støvlen/hælløfteren. Før ikke slanger gennem 
ventilationshuller i hælløfteren.

• Afslut anvendelse af HEELIFT® Traction-støvlen, hvis du oplever smerte, skade eller nedbrydning af 
huden, rødmen eller andre ændringer i hudfarve, unormal hævelse eller andre problemer, mens du har 
støvlen/hælløfteren på, og kontakt din læge med det samme eller gå til din nærmeste skadestue for 
omgående pleje og undersøgelse.

• Hvis du udvikler en allergisk reaktion og/eller oplever kløende, rød hud efter at være kommet i kontakt med 
nogen del af denne enhed, skal du stoppe med at bruge den og omgående kontakte sundhedspersonale.
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Vedligeholdelse

• Rengøring: Fjern trækanordningen før rengøring.
Håndvask: Brug et ikke-blegende mildt rengøringsmiddel og varmt vand.

• Maskinvask og tørring: Fastgør remme og læg dem i en netvaskepose eller pudebetræk. Vask med 
mildt rengøringsmiddel (40C), brug ikke blegemiddel, og tør ved lav temperatur. Tør helt før 
genpåsætning på patienten.

• Rengøring: Brug desinfektionsservietter eller spray. Lad tørre helt før brug.

Antirotationskile:

Tekniske data

• HEELIFT® Traction offloading-støvle
• Trækstang (metal) med velcroremme (nylon)
• Træksnor (nylon)
• Ekstra skumpude
• Antirotationskile (valgfri)
• Anvendelses- og tilpasningsvejledning

Pakkens indhold

Størrelse: Lægomkreds  
Standard: 25–38cm

Farve:
Beige

Indvendig:
Glat

Underhåll:
Produkten kräver inte underhåll.



 Consult Instructions for Use 

EN-English DE-German 

DA-Danish 

LT-Lithuanian 

PL-Poland 

SV-Swedish 

 NO-Norwegian 

RO-Romanian 

Heel Protector 
ES  Protector de talón 
DE  Fersenschutz 
DA Haelbeskytter 
FR Protecteur de talon 
IT Protezione del tallone 
LT Kulno gynėjas 
NL Hielbeschermer 
NO Haelbeskytter 
PL Ochraniacz pięty 
PT Protetor de calcanhar 
RO Protector pentru toc 
SV Hälskydd 
SK Chránič päty 
TR Cok koruyucu 

Suspension Boot 
ES Bota de suspension 
DE Aufhängungsstiefel 
DA Affjedring støvle 
FR Botte de suspension 
IT stivale di sospensione 
LT Pakabos bagažinė 
NL verende laars 
NO fjæring støvel 
PL bagażnik zawieszenia 
PT Bota de Suspensão 
RO Cizmă suspendată 
SV upphängnings stövel 
SK Zavesenie topánok 
TR süspansiyonlu çizme 
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FR-French NL-Dutch 

PT-Portuguese SK-Slovak 

IT-Italian

TR-Turkish
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ES-Spanish SL-Slovenian

TL -Tagalog PT-Portuguess Brazil
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Freestanding Patient Positioner, Reusable 
ES  
DE  Freistehender Patientenpositionierer, wiederverwendbar
DA  
FR 
IT 
LT  
NL 
NO 
PL 

PT 
PT-B  
RO  
SV 
SK 
SL  
TL  
TR  

ES 
DE 
DA 
FR 
IT 
LT 
NL 
NO 
PL 
PT 
PT-B 
RO 
SV 
SK 
SL 
TL 
TR 

Anti-Rotation Wedge

Wolnostojący pozycjoner pacjenta, wielokrotnego użytku

Fritstående patientpositioner, genanvendelig

Posicionador de paciente independiente, reutilizable

Positionneur de patient autonome, réutilisable
Posizionatore paziente indipendente, riutilizzabile
Laisvai pastatomas paciento padėties įtaisas, daugkartinis

Frittstående pasientposisjoner, gjenbrukbar
Vrijstaande patiëntversteller, herbruikbaar

Posicionador autônomo do paciente, reutilizável

Poziționator independent pentru pacient, reutilizabil

Bağımsız Hasta Konumlandırıcı, Yeniden Kullanılabilir

Fristående patientpositioner, återanvändbar
Voľne stojace polohovadlo pacienta, opakovane použiteľné
Samostoječi pozicioner za paciente, za večkratno uporabo

Posicionador autônomo do paciente, reutilizável

Freestanding positioner reusable pasyente

Anti rotation dila

Cuña antirrotación
Verdrehsicherungskeil
Anti-rotations kile
Coin anti-rotation
Cuneo antirotazione
Anti-sukimosi pleištas

Antirotasjonskile
Anti-rotatie wig

Klin antyobrotowy
Cunha Anti-rotação

Pană anti-rotație

Protirotačný klin

Dönme önleyici kama

Protirotacijski klin

Antirotationskil

Cunha Anti-Rotação

ANTI-ROTATIONAL WEDGE ONLY (INCLUDED WITH AFO ULTRA AND GLIDE ULTRA)

dmbolles
Cross-Out



 Single Patient - Multiple Use 

     

      

ES Identificador de dispositivo único
DE Eindeutige Gerätekennung 
DA Unikt enheds Identifikator 
FR Identifiant unique de l'appareil 
IT Identificatore univoco del dispositivo 
LT Unikalus įrenginio identifikatorius 
NL Unieke apparaatindicator 
NO Unik enhetsidentifikator 
PL Unikalny identyfikator urządzenia 
PT Identificador Único de Dispositivo 
PT-B Indicador único de dispositivo 
RO Identificator unic de dispozitiv 
SV Unik enhetsidentifierare 
SK Jedinečný identifikátor zariadenia 
SL Edinstven indikator naprave 
TL Tulali banta identifier 
TR Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı 

ES Paciente único - Uso múltiple 
DE Einzelpatient – Mehrfachverwendun 
DA Enkelt patient - flergangsbrug 
FR Patient unique - Usage multiple 
IT Singolo paziente - Uso multiplo 
LT Vienas pacientas – daugkartinis naudojimas 
NL Eén patiënt - meervoudig gebruik 
NO Enkeltpasient - Flerbruk 
PL Jeden pacjent — wiele zastosowań 
PT Paciente Único - Uso Múltiplo 
PT-B Paciente único - Uso múltiplo 
RO Pacient unic - Utilizare multiplă 
SV Enstaka patient - Flera användningsområden 
SK Jeden pacient – viacnásobné použitie 
SL En bolnik - večkratna uporaba 
TL bawat pasyente - ng iba 
TR Tek Hasta - Çoklu Kullanım 

ES Consultar instrucciones de uso 
DE Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung lesen 
DA Se brugsanvisningen 
FR Consulter les instructions d'utilisation 
IT Consultare le istruzioni per l'uso 
LT Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas 
NL Raadpleeg de instructies voor gebruik 
NO Kontakt instruksjonene for bruk 
PL Skonsultuj się z instrukcjami do użycia 
PT Consulte as instruções de uso 
PT-B Consulte as instruções de uso 
RO Consultați instrucțiunile de utilizare 
SV Konsultera bruksanvisningen 
SK Konzultujte pokyny na použitie 
SL Oglejte si navodila za uporabo 
TL Sasangguni tagubilin gamitin 
TR Kullanım için talimatlara danışın 

Consult Instructions for Use

Unique Device Identifier

ES Sin látex 
DE Latexfrei 
DA Latex fri 
FR Sans latex 
IT Senza latex 
LT Be latekso 
NL Latex vrij 
NO Uten latex 
PL Bez lateksu 
PT Látex grátis 
PT-B Sem látex 
RO Fără latex 
SV Latex fri 
SK Bez latexu 
SL Brez lateksa 
TL Walang Latex 
TR Lateks içermez 

Latex-Free (Not Made with Natural Rubber Latex)

Identificador de dispositivo único



Keep Dry and Away from Direct Sunlight 
ES Manténgase seco y alejado de la luz solar directa 
DE Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
DA Hold dig tør og væk fra direkte sollys 
FR Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil 
IT Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta 
LT Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių 
NL Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden 
NO Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys 
PL Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego 
PT Mantenha seco e longe da luz solar direta 
PT-B Manter seco e afastado da luz direta do sol 
RO Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui 
SV Håll torr och bort från direkt solljus 
SK Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla 
SL Hranite suho in stran od neposredne sončne svetlobe 
TL At ang tuyong ang magtuturo sa sunlight 
TR Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun 
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Dispositivo médico
Medizinprodukt
Medicinsk udstyr
Dispositif médical
Dispositivo medico
Medicininis prietaisas
Medisch apparat
Medisinsk enhet
Urządzenie medyczne
Aparelho médico
Aparelho médico
Aparat medical
Medicinsk utrustning
Lekárska pomôcka
Medicinski pripomoček
Gamit Medikal
Tıbbi cihaz

Medical Device Importer

Importador
Importeur
Importør
Importateur
Importatore
Importuotojas
Importeur
Importør
Importer
Importador

Importator

Dovozca
Uvoznik

İthalatçı

Importör

Mang-aangkat

Importador
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