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Gebruiksaanwijzingen (Opmerking: Raadpleeg vóór de selectie en het gebruik de waarschuwingen die gerelateerd zijn aan het HEELIFT®-hulpmiddel.)

1. Bepaal de juiste maat.

• Meet de kuitomtrek.
• Correleer de grootte van de kuitomtrek met de juiste maat van de HEELIFT ontlastende orthese in de

maattabel en stel de juiste maat af.
• Open de orthese door de banden los te maken.
• Leg een extra schuimkussen aan de kant voor optionele aanpassing. (Opmerking: de aanpassing mag

uitsluitend door uw zorgverlener worden uitgevoerd)
• Plaats uw voet in de orthese.
• Maak de banden los en open de orthese.
• Plaats de lagere extremiteit in de orthese terwijl het been op het vaste verhogingskussen rust en de

achterkant van de hiel van het vaste verhogingskussen boven de hielopening hangt, zodat er geen druk
wordt uitgevoerd op de hiel.

2. Maak de sluitbanden vast.

• Maak elke band als volgt vast:
• Trek elke band over het schuimkussen van de orthese, over het been en voer het door de

respectievelijke D-ring en maak vervolgens de klittenband op zichzelf vast.
• Begin met de bovenste band en werk met elke band naar beneden toe.
• Banden mogen nooit in contact komen met de huid.
• Zorg dat elke band terug op zichzelf wordt vastgemaakt met de klittenband, zodat de klittenband niet

wordt blootgesteld.
• Gebruik de Twee-vingertest om te controleren of elke band juist is vastgemaakt en om te verzekeren

dat de orthese niet te strak of niet te los zit en niet in aanraking komt met de huid.

3. Controleer of de hiel volledig is ontlast. Hiervoor doet u het volgende:

• Til het been op en kijk in de hielopening om te verzekeren dat de hiel volledig is ontlast en er geen druk is
op de achterkant van de hiel.

• Plaats uw hand door de hielopening en leg deze om de hiel heen om te verzekeren dat de hiel volledig is
ontlast en er geen druk is op de achterkant van de hiel.

• Banden mogen nooit in contact komen met de huid.
• Zorg dat elke band terug op zichzelf wordt vastgemaakt met de klittenband, zodat de klittenband niet wordt

blootgesteld.
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• De HEELIFT® hielontlastende orthese is een medisch hulpmiddel ter preventie en voor de behandeling van decubitus.
Het mag alleen worden gebruikt onder begeleiding van uw zorgverlener.

• Een HEELIFT® hielontlastende orthese met een gegolfde binnenkant mag alleen worden gebruikt door een persoon met
een gezonde huidintegriteit. Wanneer bij een persoon met slechte huidintegriteit gebruikt, dan kan de gegolfde textuur tot
beschadiging van de huid leiden.

• Zorg vóór het aanbrengen, dat de HEELIFT®-orthese de juiste maat heeft. Meet altijd de kuitomvang en correleer de maat
van de kuitomvang met die van de maattabel om de juiste maat van de HEELIFT®-orthese vast te stellen.

• Opmerking: het is belangrijk dat voor elke individuele persoon de juiste maat van de HEELIFT®-orthese wordt vastgesteld,
zodat de orthese niet te klein is en druk op de huid uitvoert, wat tot decubitus leidt en zodat de orthese niet te los zit wat
schuif- en wrijvingskracht uitoefent op de huid wat tot decubitus leidt.

• Zorg dat de banden niet de huid aanraken en daardoor druk, schuif- en andere krachten uitoefenen op de huid wat tot
decubitus kan leiden.

• Gebruik na het vastmaken van de banden de 2-vingertest, om te verzekeren dat de orthese niet te strak of te los zit.
• De HEELIFT® hielontlastende orthese is een medisch hulpmiddel uitsluitend voor één patiënt – met beperkt meervoudig

gebruik.
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4 • Elke aanpassing van de HEELIFT®-orthese mag alleen door de zorgverlener worden uitgevoerd. Als de
orthese niet juist is aangepast om een risicogebied of een gebied met bestaande wonden wegens druk op de
huid juist te ontlasten, dan kan dit leiden tot de ontwikkeling van decubitus of verslechtering van de
bestaande wond.

• De band voor de voorvoet op de HEELIFT® Glide-orthese mag alleen worden gebruikt door mensen met
goede huidintegriteit. Wanneer gebruikt bij een persoon met slechte huidintegriteit, kan het druk of schuif- en
wrijfingskrachten op de onderliggende huid uitoefenen, wat tot een decubitus leidt. Vraag vóór het gebruik
om advies aan uw zorgverlener.

• Het been mag nooit in de orthese bewegen. Als het been in de orthese beweegt, dan is de orthese niet juist
aangebracht en kunnen schuif- en wrijvingskrachten door de orthese tegen de huid letsel aan de huid
veroorzaken.

4. Gebruik van de band voor de voorvoet   (Opmerking: de band voor de voorvoet mag uitsluitend worden gebruikt volgens de aanbeveling van
uw zorgverlener.)

• De aanvullende band voor de voorvoet is alleen verkrijgbaar voor de Glide, Glide Ultra, AFO en AFO Ultra HEELIFT®-
orthese.

• De band voor de voorvoet mag alleen worden gebruikt bij mensen met goede huidintegriteit.
• Wanneer de band voor de voorvoet niet wordt gebruikt: Wikkel de band rond de onderzijde van de orthese, trek de band

door de D-ring en zet deze met de eigen klittenband vast.
• Wanneer de band voor de voorvoet wordt gebruikt: Maak de band voor de voorvoet vast
• Trek de band over de bovenkant van de voorvoet en voer hem door zijn respectievelijke D-ring en zet het met zijn eigen

klittenband vast.
• De band voor de voorvoet mag nooit in contact komen met de huid.
• Zorg dat elke band terug op zichzelf wordt vastgemaakt met de klittenband, zodat de klittenband niet wordt blootgesteld.
• Gebruik de Twee-vingertest om te controleren of elke band juist is vastgemaakt en om te verzekeren dat de orthese niet

te strak of niet te los zit en niet in aanraking komt met de huid.

Gebruiksaanwijzingen voor HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide Ultra en HEELIFT®-
tractieorthesen

• Qualquer pessoa que esteja imóvel ou com mobilidade limitada que tenha uma área em risco de desenvolver uma lesão
por pressão no pé ou no tornozelo.

• Qualquer pessoa que esteja imóvel ou com mobilidade limitada que tenha uma lesão por
pressão preexistente no calcanhar e/ou tornozelo.

• Qualquer pessoa que tenha escala de Braden menor ou igual a 18 (<18).

Waarschuwingen

Waarschuwing



• Zorg dat de kleefzijde van een extra schuimkussen nooit in aanraking komt met de huid, om een reactie van
het kleefmiddel op de huid of aantasting van de huid door het kleefmiddel te voorkomen.

• In de orthese is een groef geïntegreerd waarin altijd de SCD-slang voorzichtig moeten worden geplaatst,
zodat deze nooit in aanraking komt met de huid om aantasting van de huid door de slang wordt vermeden.

• Ventilatieopeningen zijn bedoeld voor luchtcirculatie binnen de orthese. Plaats geen slangen door de
ventilatieopeningen in de orthese.

• Volgens de standaard zorgprocedure, moet de HEELIFT®-orthese elke 8 uur worden verwijderd en moet de
huid worden geïnspecteerd om te verzekeren dat er geen aantasting van de huid is opgetreden.
Stop het gebruik van de HEELIFT® ontlastende orthese als u pijn, aantasting of beschadiging van de huid,
roodheid of andere veranderingen in de huidskleur, abnormale zwelling of ander weefsel ervaart terwijl u de
orthese draagt en neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener of ga naar de dichtstbijzijnde eerste
hulp voor onmiddellijke zorg en aandacht.
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• Gebruik de optionele anti-rotatiewig om heup- en/of voetrotatie te vermijden. Raadpleeg
de instructies die met de wig worden meegeleverd.

• De anti-rotatiewig biedt u de flexibiliteit die nodig is om rotatie te stoppen bij immobiele
patiënten. De eenvoudig toe te passen, herbruikbare wig kan aan beide zijden van de
orthese worden bevestigd en voorkomt rotatie.

• Werkt voor zowel externe als interne rotatie.
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• In de orthese is een groef geïntegreerd waarin u de SCD-slangen kunt plaatsen, tussen het
verhogingskussen en de zijkant van de orthese tegenover de zijde met de bevestigde D-ringen. Hiermee
kunnen de slagen plat worden gelegd en de orthese uitgaan, zonder in aanraking te komen met de huid.

• SCD-slangen moeten altijd voorzichtig in de gleuf worden geplaatst die in de orthese is geïntegreerd, zodat
deze nooit in aanraking komt met de huid om aantasting van de huid door de slangen te vermijden.

• Ventilatieopeningen zijn bedoeld voor luchtcirculatie binnen de orthese. Plaats geen slangen door de
ventilatieopeningen in de orthese.
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Aanpassing (Opmerking: de aanpassing mag uitsluitend door uw zorgverlener worden uitgevoerd. Bij gebruik van de HEELIFT® Ultra-orthese moet 
eerst de verwijderbare verhogingscover terug worden getrokken.)

De HEELIFT® hielontlastende orthese kan worden aangepast om naast de achterkant van de hiel, andere risicovolle 
gebieden te ontlasten als dit wordt aangegeven.

1. Achillespees. (see exhibit K.)
• Maak een ondersteboven V-snit of ondersteboven U-snit, zoals uw zorgverlener juist ziet, in de

onderkant van het vaste verhogingskussen om de Achillespees juist te ontlasten.

2. Malleoli (enkelbotten) (see exhibit L.)
• Maak een schuine snede of een ondersteboven snede in de vorm van een hockeystick, zoals uw

zorgverlener juist ziet, op de zijkant van het verhogingskussen. Start hierbij vanaf een punt net boven
het enkelbot en snij neerwaarts door de onderkant van het vaste verhogingskussen, zodat het
enkelbot volledig wordt ontlast.

• Als meer ontlasting nodig is, zoals vastgesteld door uw zorgverlener, plaats dan het extra
schuimkussen in de gleuf op de zijkant van het enkelbot dat moet worden ontlast, waarbij de
onderkant van het kussen net boven het enkelbot komt en doorsnij de bovenkant van het extra
schuimkussen vlak af met de bovenkant van de orthese. Bevestig het extra schuimkussen op de
zijkant van de orthese zodra deze juist in de gleuf is geplaatst, door de zelfklevende achterkant van
het extra schuimkussen af te trekken. Zorg dat de zelfklevende zijde nooit in aanraking komt met de
huid.

3. Dropvoet (see exhibit M.)
• Meet het extra schuimkussen vanaf de punt van de tenen tot het gebied waar de boog samenkomt

met de hiel.
• Snij het extra schuimkussen op het gebied waar de boog samenkomt met de hiel en vouw de rand om.
• Trek de zelfklevende achterkant van het extra schuimkussen af.
• Plaats het extra schuimkussen verticaal onder de voet van de patiënt, zodat de afgeschuinde rand

onder het gebied is waar de boog samenkomt met de hiel en de zelfklevende kant van het kussen
tegen de onderkant van de orthese is zonder in aanraking te komen met de huid (zorg dat kleeflaag
nooit in aanraking komt met de huis).

4. Heup- en/of voetrotatie (see exhibit N.)

5. Plaatsing van SCD-slangen
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Maten: Kuitomtrek
• Petite: 15-25 cm (6-10 inch)
• Standaard: 25-38 cm (10-15 inch)
• Bariatrisch: 38-58 cm (15-23 inch)

 Interieur
• Zacht
• Gegolfd (mag uitsluitend worden gebruikt door mensen met
goede huidintegriteit en zonder comorbiditeit)
• Ultra (bekleed met waterafstotende voering, bestemd voor het
draineren van wonden)

A.

6 Technische gegevens 
Verpakkingsinhoud

Reinigingsinstructies (Waarschuwing: Reinig of ontsmet met gebruik van een zacht reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel zonder chloor. Net als bij elk 
ander medisch hulpmiddel, kan chloor de integriteit van het matriaal van de HEELIFT® hielontlastende orthese aantasten. Om de integriteit van de HEELIFT® te behouden, 
raden wij aan reiniging of met de hand wassen aan.)

1. Voor reiniging:
• gebruik een ontsmettingsdoekje of -spray zonder chloor.

2. Voor handwas:
• was in warm water met een mild reinigingsmiddel zonder chloor.

3. Voor machinewas en drogen:
• maak alle banden vast;
• verwijder het tractiesysteem dat met de HEELIFT®-tractieprothese wordt gebruikt;
• plaats in mesh van het HEELIFT®-merk, gewone waszak van mesh of kussensloop;
• Was in de wasmachine met warm water (40˚C/105˚F) in een wascyclus voor fijne was
met een mild wasmiddel zonder chloor.

• droog op lage temperatuur in de machine.

• HEELIFT® hielontlastende orthese
• Extra schuimkussen voor optionele
aanpassing van de orthese (mag uitsluitend
door uw zorgverlener worden uitgevoerd)
• Gebruiksaanwijzingen
• Anti-rotatiewiggen (optioneel)

oHEELIFT® Ultra-modellen bevatten een
anti-rotatiewig

8 Instructies voor Traction Boot  (Opmerking: Controleer indicaties en waarschuwingen met betrekking tot HEELIFT®-apparaat voor gebruik.)

• PRE-OPERATIEF - de HEELIFT® Traction Boot for extension helpt om femurfracturen voorafgaand aan de operatie te
stabiliseren en maakt het mogelijk om rechte huidtractie aan te brengen met maximaal 4,5 kg/ 10 lbs. (Buck's tractie).

• POST-OPERTAIEF - zonder tractie-apparaat wordt mechanisme omgezet in suspensielaars om te helpen bij de
preventie van drukletsel/zweren tijdens de revalidatie.

PRE-OPERATIEF
A. Toepassing van de suspensielaars

• Open de HEELIFT® Traction Boot. Verwijder het reserve schuimkussen. Houd het reservekussen beschikbaar; zie
optionele aanpassingsinstructies.

• Plaats de voet van de patiënt in de verlenglaars en zorg ervoor dat de hiel direct boven de opening van de
hielophanging wordt geplaatst. De hiel moet over de bodem van het hefkussen hangen. Zie foto 1.

• Om te sluiten trek de riemen met klittenbandsluiting over het been in de richting van de D-ringen. Rijg de riemen
door de D-ringen. Gebruik de klittenbandsluitingen om de riemen vast te maken Zie foto 2.

• Test de juiste pasvorm door te proberen om de gesloten verlenglaars te verwijderen. Test de pasvorm onder de
riemen en hielopening met behulp van de "tweevinger"-test. Zie foto 3. De laars mag niet te los of te strak om het
been worden geplaatst. De klittenbandsluiting mag niet in contact komen met de huid.

• Om rotatie van de voet te voorkomen gebruik maken van de anti-rotatie wig (apart verkrijgbaar) en plaats deze
aan de linker-of rechterkant, samen met het scheenbeen.

• Om voetval te voorkomen, zie rubriek 5 voor aanpassingsinstructies.



B. Toepassing van tractie-apparaat

• Verwijder de lange klittenbandsluiting (D) van de zijkanten van de tractielaars.
• Ontrafel het trektouw (A) en dubbele knoop aan het ene uiteinde van de kabelbevestigingsstang (B).
• Bevestig de touwbevestigingsstang met de klittenband tractieriemen aan beide zijden van de HEELIFT® Traction 

Boot. Plaats de plaat voor de tractiestang naar buiten.
• Steek het niet-geknoopte uiteinde van het trektouw door de voorgeplaatste tractiepoelie op de dwarsbalk die aan 

het onderstel van het bed is bevestigd.
• Trek stevig aan het touw en maak een korte 2,5 cm (1 inch) grote lus in het touw en zet het vast met de juiste 

knoop (geen slipknoop) net voorbij de katrol.
• Bevestig een gewichtshanger met het voorgeschreven gewicht (max. 4,5 kg/10 lbs.).
• Til de verlenglaars samen met de trekstang op zodat de HEELIFT® Traction Boot en het been zijn 0,6 cm (0.24 in) 

boven het bed. U moet uw vinger tussen de hielopening en het bed kunnen steken.
• Als het been uitwendig is gedraaid, moet de antirotatiewig (apart verkrijgbaar) onder de tractieriemen aan de 

buitenzijde van de tractielaars worden aangebracht.
• Om voetval te voorkomen, zet het extra kussen in een verticale positie achter de zool van de voet. zie rubriek 5 

voor instructies voor aanpassing.
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POST-OPERATIEF
A. Zet HEELIFT Traction boot om in suspensielaars

1. Verwijder de zijdelingse trekriemen, de tractiestang en het touw.
2. Volg de toepassingsinstructies, pre-operatief nummer 1 tot 5.
3. Volg de aanpassingsinstructies voor het reserve schuimkussen (zie rubriek 5 - Aanpassing).

Vermelding beoogd gebruik

HEELFIT® Traction boot is een medisch apparaat dat wordt gebruikt voor het stabiliseren van breuken 
voorafgaand (pre-operatief) aan chirurgie (lijkt op beugeltractie) en biedt beenverhoging na de operatie (post-
operatief) om drukletsel/zweren te voorkomen.

Indicaties

• Pre-operatief voor het voorbereiden van de uitbreiding of
• Post-operatief voor de preventie van drukletsel/zweren
• Ziekte of aandoening:

o Patiënten met fracturen in de onderste ledematen
o Postoperatieve patiënt die verhoging nodig heeft
o Patiënten met risico op drukletsel/zweren
o Patiënten met fractuur en pijn
o Patiënten met verplaatste fractuur

Contra-indicaties

• Open fracturen omdat besmet bot terug in de wond kan gaan
• Bloedende wonden
• De huid van oudere patiënten is kwetsbaar en kan door de tractie worden verwond
• Osteoporose



8 Let op
• Zorg ervoor dat de bovenkant van de HEELIFT® Traction boot zich onder het fibulakanaal bevindt.
• De HEELIFT® Tractie laars voor verlenging is alleen ontworpen voor gebruik bij bedlegerige patiënten en 

bedoeld voor intramurale gebruik.
• In geval van onjuiste omgang kan de functie en maximale veiligheid van het product niet meer worden 

gegarandeerd.
• Deze hulp is bedoeld of één patiënt - meervoudig gebruik alleen.

Waarschuwingen
• De HEELIFT® Traction Boot moet om de 8 uur worden verwijderd om de huid te inspecteren.
• Niet gebruiken over open wonden; de HEELIFT® Traction boot mag alleen worden gebruikt bij patiënten 

met een intacte huid.
• Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is en/of de verpakking is geopend.
• Elke aanpassing van de HEELIFT®-boot mag alleen door de zorgverlener worden uitgevoerd. Als de laars 

niet juist is aangepast om een risicogebied of een gebied met bestaande wonden wegens druk op de huid 
juist te ontlasten, dan kan dit leiden tot de ontwikkeling van decubitus of verslechtering van de 
van de bestaande wonde.

• Het been mag nooit in de laars bewegen. Als het been in de orthese beweegt, dan is de laars niet juist 
aangebracht en kunnen schuif- en wrijvingskrachten door de orthese tegen de huid letsel aan de huid 
veroorzaken.

• Zorg ervoor dat de kleefzijde van het extra schuimkussen nooit de huid raakt om te voorkomen dat de 
kleefstof op de huid reageert of de huid door de kleefstof wordt aangetast.

• SCD-slangen moeten altijd voorzichtig in de gleuf worden geplaatst die in de laars is geïntegreerd, zodat 
deze nooit in aanraking komt met de huid om aantasting van de huid door de slangen te vermijden.

• Ventilatieopeningen zijn bedoeld voor luchtcirculatie binnen de laars. Plaats geen slangen door de 
ventilatieopeningen in de laars.

• Stop het gebruik van de HEELIFT® Traction boot als u pijn, aantasting of beschadiging van de huid, 
roodheid of andere veranderingen in de huidskleur, abnormale zwelling of ander weefsel ervaart terwijl u 
de boot draagt en neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener of ga naar de dichtstbijzijnde eerste 
hulp voor onmiddellijke zorg en aandacht.

• Als u een allergische reactie ontwikkelt en/of last krijgt van een jeukende, rode huid nadat u in contact 
bent gekomen met een onderdeel van dit hulpmiddel, stop dan met het gebruik ervan en neem 
onmiddellijk contact op met uw zorgverlener.

Technische gegevens

• HEELIFT® Tractieontlastende laars
• Metalen trekstang met nylon klittenbandsluiting
• Tractie nylontouw
• Extra schuimkussen
• Anti-rotatiewiggen (optioneel)
• Toepassing en pasinstructies

Inhoud van de verpakking

Maat: kuitomtrek 
Standaard: 25-38cm (10-15 inch)

Kleur:
Beige

Binnenkant:
Zacht

Onderhoud:
Het product vereist geen onderhoud.



8 Reinigingsinstructies

• Reiniging: trekinrichting verwijderen alvorens te reinigen.
Met de hand wassen: gebruik niet-bleekmiddel, milde reiniger en warm water.

• Met machine wassen en drogen: riemen vastzetten en in een nette waszak of kussensloop plaatsen. 
Was met mild wasmiddel (40C/105F), gebruik geen bleekmiddel en droog op lage temperatuur. Laat 
het geheel drogen voordat de laars opnieuw wordt aangebracht bij de patiënt.

• Ontsmetten: veeg met reinigingsdoekjes of spray, droog volledig voor gebruik.

Anti-rotatiewiggen:



 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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ES Uso múltiple de un solo paciente 
DE Mehrfachverwendung bei einem Patienten 
DK Enkelt patient flere gange 
FR Patient unique à usage multiple 
IT Uso multiplo del paziente singolo 
LT Daugkartinis naudojimas vienam pacientui 
NL Meervoudig gebruik bij één patiënt 
NO Enkeltpasient flere ganger 
PL Pojedynczy pacjent wielokrotnie 
PT Uso múltiplo de paciente único 
RO Utilizare multiplă a unui singur pacient 
SE Enda patient flera gånger 
SK Viacnásobné použitie pre jedného pacienta 
TR Tek Hasta Çoklu Kullanım 

ES Consultar instrucciones de uso 
DE Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung lesen 
DK 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 
RO Consultați instrucțiunile de utilizare 
SE Konsultera bruksanvisningen 
SK Konzultujte pokyny na použitie 
TR Kullanım için talimatlara danışın 

ES Dispositivo médico 
DE Medizinisches Gerät     Medizinprodukt 
DK Medicinsk udstyr     
FR Dispositif médical 
IT Dispositivo medico 
LT Medicininis prietaisas 
NL Medisch apparat     
NO Medisinsk enhet 
PL Urządzenie medyczne 
PT Aparelho medico     
RO Aparat medical 
SE Medicinsk utrustning 
SK Zdravotnícke zariadenie      zdravotnícky prístroj 
TR Tıbbi cihaz 

ES Sin látex 
DE Latexfrei 
DK Latex fri 
FR Sans latex 
IT Senza latex 
LT Be latekso 
NL Latex vrij 
NO Uten latex 
PL Bez lateksu 
PT Látex grátis 
RO Fără latex 
SE Latex fri 
SK Bez latexu 
TR Lateks içermez 

ES Identificador de dispositivo único   
DE Eindeutige Gerätekennung 
DK 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 
RO Identificator unic de dispozitiv 
SE Unik enhetsidentifierare 
SK Jedinečný identifikátor zariadenia 
TR Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı  

ES Manténgase seco y alejado de la luz solar directa 
DE Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
DK 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-se seco e longe da luz solar direta 
RO Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui 
SE Håll torr och bort från direkt solljus 
SK Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla 
TR Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun 
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