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HEELIFT® SUSPENSION BOOT
HEEL PROTECTOR
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Instruções de utilização (Nota: Reveja as precauções e advertências relacionadas com o dispositivo HEELIFT® antes de selecionar e utilizar.)
1. Determine o tamanho apropriado.
• Meça a circunferência da barriga da perna.
• Correlacione o tamanho da circunferência da barriga da perna com o tamanho apropriado da bota de
descompressão HEELIFT na tabela de tamanhos e determine o tamanho apropriado.
• Abra a bota desapertando as correias.
• Retire a almofada de espuma extra para personalização opcional. (Nota: a personalização apenas deve
ser realizada pelo seu prestador de cuidados de saúde)
• Colocar o pé na bota.
• Solte as correias e abra a bota.
• Coloque a extremidade inferior na bota com a perna apoiada na almofada de elevação fixa e a parte de
trás do calcanhar suspensa na almofada de elevação fixa sobre a abertura do calcanhar de modo a que
não exista pressão no calcanhar.
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2. Fixar as correias.
• Fixe cada correia.
• Puxe cada correia sobre a almofada de espuma da bota sobre a perna e passea através do respetivo anel em D e, em seguida, fixe de novo o gancho e o fixador sobre a mesma.
• Comece com a correia superior e prossiga com cada correia no sentido descendente.
• As correias não devem nunca entrar em contacto com a pele.
• Certifique-se de que cada correia é fixa de novo a si mesma com o gancho e o fixador de modo a que o
gancho e o fixador não fique exposto.
• Utilize o Teste de Dois Dedos para verificar se cada correia está bem fixa de modo a garantir que a
bota não está demasiado apertada nem demasiado
solta e que não está em contacto com a pele.
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3. Confirme se o calcanhar está totalmente descomprimido:
• Levante a perna e olhe pela abertura do calcanhar para garantir que o calcanhar está totalmente
descomprimido e que não existe pressão sobre a parte de trás do calcanhar.
• Coloque a mão através da abertura do calcanhar e da cunha do calcanhar para garantir que o calcanhar
está totalmente descomprimido e que não existe pressão sobre a parte de trás do calcanhar.
• As correias não devem nunca entrar em contacto com a pele.
• Certifique-se de que cada correia é fixa de novo a si mesma com o fecho de modo a que a correia não
fique exposta.
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4. Utilização da correia do peito do pé (Nota: a correia do peito do pé apenas deve ser utilizada como recomendado pelo seu prestador de
cuidados de saúde.)

• A correia adicional do peito do pé apenas está disponível na bota Glide, Glide Ultra, AFO e AFO Ultra HEELIFT®.
• A correia do peito do pé apenas deve ser utilizada em pessoas com boa integridade da pele.
• Se não utilizar a correia do peito do pé: Enrole a correia à volta da parte inferior da bota, passe a correia através do anel
em D e fixe o gancho e o fixador a si próprio.
• Se utilizar a correia do peito do pé: Fixe a correia do peito do pé
• Puxe a correia sobre a parte superior do peito do pé da bota e passe-a através do respetivo anel em D e fixe o gancho e
o fixador a si próprio.
• A correia do peito do pé não deve nunca entrar em contacto com a pele.
• Certifique-se de que cada correia é fixa de novo com o fecho de gancho e o fixador de modo a que o gancho e o fixador
não fique exposto.
• Utilize o Teste de Dois Dedos para verificar se cada correia está bem fixa de modo a garantir que a bota não está
demasiado apertada nem demasiado solta e que não está em contacto com a pele.
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Instruções de utilização das botas de tração HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide Ultra e
HEELIFT®
Para utilização nos calcanhares quando existir uma úlcera de pressão ou um histórico de úlceras de pressão noutros locais.
A utilização também é indicada em doentes de alto risco com duas ou três das seguintes condições clínicas:

• Qualquer pessoa que esteja imobilizada ou com mobilidade limitada e que tenha uma úlcera de pressão
preexistente no calcanhar e/ou tornozelo.
• Qualquer pessoa que tenha uma pontuação na escala de Braden igual ou inferior a 18 (< 18).
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Precauções
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Advertências

• A bota de descompressão HEELIFT® é um dispositivo médico utilizado para a prevenção e tratamento de úlceras de
pressão. Apenas deve ser utilizada sob orientação do seu prestador de cuidados de saúde.
• Uma bota de descompressão HEELIFT® com um interior curvo apenas deve ser utilizada em pessoas com boa
integridade da pele. Se for utilizada numa pessoa com má integridade da pele, a textura curva pode resultar em
comprometimento da pele.
• Certifique-se de que a bota HEELIFT® tem o tamanho adequado antes de a aplicar. Meça sempre a circunferência da
barriga da perna e correlacione a medida da circunferência da barriga da perna com a tabela de tamanhos de modo a
determinar o tamanho apropriado da bota HEELIFT®.
• Nota: É importante determinar o tamanho apropriado da bota HEELIFT® para cada pessoa, de modo a que a bota não
seja demasiado pequena, o que irá exercer pressão na pele e resultar numa úlcera de pressão, e para que a bota não
seja demasiado larga, exercendo assim forças de corte e fricção na pele que resultem numa úlcera de pressão.
• Certifique-se de que as correias nunca entram em contacto com a pele de modo a não causar pressão, corte, ou forças
na pele que possam resultar numa úlcera de pressão.
• Utilize o teste dos 2 dedos depois de apertar as correias, de modo a garantir que a bota não está demasiado apertada
nem demasiado solta.
• A bota de descompressão HEELIFT® é um dispositivo médico para um único doente - de utilização múltipla limitada.

• Qualquer personalização da bota HEELIFT® apenas deve ser realizada pelo prestador de cuidados de
saúde. Se a bota não for personalizada adequadamente para descomprimir adequadamente uma área em
risco ou uma área de ferida preexistente, pode ocorrer uma pressão indevida na pele, resultando assim no
desenvolvimento de uma úlcera de pressão ou no agravamento de uma ferida preexistente.
• A correia do peito do pé da bota HEELIFT® Glide apenas deve ser utilizada em pessoas com boa
integridade da pele. Se for utilizada em pessoas com má integridade da pele poderá causar pressão ou
forças de rutura e fricção na pele subjacente, resultando numa úlcera de pressão. Peça a opinião do
prestador de cuidados de saúde antes de utilizar.
• A perna nunca se deve mover no interior da bota Se a perna se mover no interior da bota, a bota não está
colocada adequadamente e as lesões na pele causadas pelas forças de rutura e fricção da bota contra a
pele podem causar lesões na pele.
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• Certifique-se de que o lado adesivo da almofada de espuma extra nunca entra em contacto com a pele de
modo a evitar qualquer reação na pele ou qualquer compromisso da pele causado pelo adesivo.
• As linhas SCD devem ser sempre colocadas cuidadosamente na ranhura incorporada na bota para que
nunca entrem em contacto com a pele, de modo a evitar que as linhas comprometam a pele.
• Os orifícios de ventilação destinam-se à circulação de ar no interior da bota. Não coloque nenhuma linha
através dos orifícios de ventilação da bota.
• De acordo com o padrão de cuidados, remova a bota HEELIFT® e inspecione a pele a cada 8 horas de
modo a garantir que não ocorreu nenhum comprometimento da pele.
• Deixe de utilizar a bota de descompressão HEELIFT® se sentir qualquer dor, se tiver comprometimento da
pele ou rutura de pele, vermelhidão ou outras alterações na cor da pele, inchaço anormal, ou outro
problema durante a utilização da bota e contacte imediatamente o seu prestador de cuidados de saúde ou
dirija-se -se ao serviço de urgência mais próximo para obter cuidados e atenção imediatos.

Personalização (Nota: a personalização apenas deve ser realizada pelo seu prestador de cuidados de saúde. Se utilizar as botas HEELIFT® Ultra, puxe primeiro a
cobertura de elevação amovível )

A bota de descompressão HEELIFT® pode ser personalizada para descomprimir outras áreas em risco, além da
parte de trás do calcanhar, se indicado.

1. Tendão de Aquiles. (see exhibit K.)
• Faça um corte em V invertido ou um corte em U invertido, conforme determinado pelo seu prestador
de cuidados de saúde na parte inferior da almofada de elevação fixa para descomprimir
adequadamente o tendão de Aquiles.

2. Maléolares (ossos do tornozelo) (see exhibit L.)

Faça um corte oblíquo ou um corte tipo bastão de hóquei invertido, conforme determinado pelo seu
prestador de cuidados de saúde, no lado da almofada de elevação, partindo de um ponto
imediatamente acima do osso do tornozelo e cortando para no sentido descendente até ao fundo da
almofada de elevação fixa, de modo a que o osso do tornozelo fique totalmente descomprimido.
• Se for necessária uma descompressão adicional, conforme determinado pelo seu prestador de
cuidados de saúde, coloque a almofada de espuma extra na ranhura do lado do osso do tornozelo
que precisa de ser descomprimido com a parte inferior da almofada imediatamente acima do osso do
tornozelo e corte a parte superior da almofada de espuma extra nivelada com a parte superior da
bota. Fixe a almofada de espuma extra na lateral da bota quando estiver devidamente posicionada
na ranhura, removendo a película do adesivo da almofada de espuma extra. Certifique-se de que o
lado adesivo não entra nunca em contacto com a pele.
•

K.

L.

3. Pé suspenso (see exhibit M.)

• Meça a almofada de espuma extra desde a ponta dos dedos do pé até à área onde o arco encontra o
calcanhar.
• Corte a almofada de espuma extra na área onde o arco encontra o calcanhar e bisele a extremidade.
• Retire a película do adesivo da almofada de espuma extra.
• Posicione a almofada de espuma extra na vertical sob o pé do doente de modo a que a aresta
biselada fique por baixo da área onde o arco encontra o calcanhar, e o lado adesivo da almofada
fique contra o fundo da bota para que não entre em contacto com a pele (certifique-se de que o
adesivo não entra nunca em contacto com a pele).

M.

4. Rotação da anca e/ou do pé(see exhibit N.)
• Utilize a cunha anti-rotação opcional de modo a evitar a rotação da anca e/ou do pé Consulte as
instruções incluídas com a cunha.

N.

• A Cunha anti-rotação fornece-lhe a flexibilidade necessária para parar a rotação em doentes

imobilizados. A cunha reutilizável e fácil de aplicar fixa-se em ambos os lados da bota e impede a
rotação.
• Funciona tanto para rotação externa como interna.

5. Colocação de linhas SCD

• Coloque as linhas SCD na ranhura incorporada na bota ao longo do lado da bota, entre a almofada
de elevação e o lado da bota oposto ao lado com os anéis em D. Isto permite que a linha fique
plana e que saia da bota sem entrar em contacto com a pele.
• As linhas SCD devem ser sempre colocadas cuidadosamente na ranhura incorporada na bota para
que nunca entrem em contacto com a pele, de modo a evitar o comprometimento da pele pela linha.
• Os orifícios de ventilação destinam-se à circulação de ar no interior da bota. Não coloque nenhuma
linha através dos orifícios de ventilação da bota.

O.
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Dados técnicos

Conteúdo da embalagem
• Bota

de descompressão
de espuma extra para personalização
opcional da bota (deve ser realizada apenas pelo
seu prestador de cuidados de saúde)
• Instruções de utilização
• Cunhas Anti-Rotação (opcional)
o Os modelos HEELIFT® Ultra incluem uma
cunha anti-rotação
• Almofada
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HEELIFT®

Tamanhos: Circunferência da barriga da perna
• Pequeno: 15-25 cm (6-10 polegadas)
• Standard: 25-38 cm (10-15 polegadas)
• Bariátrico: 38-58 cm (15-23 polegadas)

Interior

A.

• Macio
• Curvo (apenas deve ser utilizado por pessoas com
boa integridade da pele e sem comorbidades)
• Ultra (forrado com revestimento repelente de água
indicado para drenagem de feridas)

Instruções de limpeza (Advertência: Limpe ou desinfete utilizando um detergente suave sem lixívia ou um desinfetante sem lixívia. Tal como em qualquer
dispositivo médico, a lixívia pode quebrar a integridade do material da bota de descompressão HEELIFT®. Para manter a integridade da HEELIFT®, recomendamos a
higienização ou a lavagem manual.)

1. Para higienizar:
• Utilize um toalhete ou spray desinfetante não sem lixívia.
2. Para lavagem manual:
• Lave em água morna com um detergente suave sem lixívia.
3. Para lavar e secar à máquina:
• Fixe todas as correias.
• Retire o dispositivo de tração se estiver a utilizar a bota de tração HEELIFT®.
• Coloque num saco de rede da marca HEELIFT®, num saco de rede para roupa normal,
ou na fronha de uma almofada.
• Lave na máquina de lavar em água quente (40˚-60˚C/105˚-140˚F) num ciclo suave com
um detergente suave sem lixívia.
• Seque na máquina de secar com calor baixo.
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Instruções para a Bota de tração (Nota: Reveja as indicações, precauções e advertências relacionadas com o dispositivo HEELIFT® antes de utilizar).
• PRÉ-OPERATÓRIO - a Bota de tração HEELIFT® para extensão ajuda a estabilizar as fraturas do fémur antes da
cirurgia e permite aplicar tração reta da pele com uma força de até 4,5 kg/ 10 lbs. (tração de Buck).
• POST-OPERATÓRIO - sem o mecanismo com dispositivo de tração, converte-se numa bota de suspensão para ajudar
na prevenção de lesões/úlceras de pressão durante a reabilitação.

PRÉ-OPERATÓRIO
A. Aplicação da bota de suspensão
• Abra a Bota de tração HEELIFT®. Retire a almofada de espuma sobresselente. Mantenha a almofada sobresselente
disponível; consulte as instruções de personalização opcionais.

• Coloque o pé do doente na bota de extensão e certifique-se de que o calcanhar é posicionado diretamente por cima
•
•

•
•

da abertura de suspensão do calcanhar. O calcanhar deve ficar suspenso sobre a almofada de elevação inferior.
Consulte a fotografia 1.
Para fechar, puxe o gancho e as correias com gancho de engate sobre a perna no sentido dos anéis D. Coloque as
correias através dos anéis em D. Utilize os ganchos da correia com gancho de engate para fixar as correias. Consulte a
fotografia 2.
Teste se está corretamente ajustada, tentando remover a bota da extensão fechada. Testar o encaixe sob as correias e a
abertura do calcanhar utilizando o teste de “dois dedos”. Consulte a fotografia 3. A bota não deve ser colocada nem
demasiado solta nem demasiado apertada em redor da perna. As correias com gancho de engate não devem entrar em
contacto com a pele.
Para prevenir a rotação do pé, utilize a Cunha anti-rotação (disponível separadamente) e coloque-a no lado esquerdo ou
direito junto da tíbia.
Para prevenir a queda do pé, consulte a Secção 5 para ver as instruções de personalização.

B. Aplicação do dispositivo de tração
• Retire as correias de tração com gancho de engate compridas (D) dos lados da bota de tração.
• Desenrole a corda de tração (A) e dê um nó duplo numa extremidade na barra de fixação da corda (B).
• Fixe a barra de fixação da corda com as correias com gancho de engate em ambos os lados da bota de tração HEELIFT®.
•
•
•
•
•
•

Coloque a placa de modo a que a barra de tração fique no exterior.
Passe a extremidade sem nós da corda de tração através da roldana de tração pré-posicionada na barra de tração fixa à
estrutura na base da cama.
Puxe firmemente a corda e faça um laço pequeno de 2,5 cm (1 polegada) e largo na corda e fixe com o nó apropriado
(não um nó corrediço) logo a seguir à roldana.
Coloque um peso suspenso para o peso prescrito (máx. 4,5 kg/10 lbs.).
Eleve a bota de extensão juntamente com a barra de tração de modo a que a bota de tração HEELIFT® e a perna fiquem
0,6 cm (0,24 pol.) acima da cama. Deve conseguir colocar um dedo entre a abertura do calcanhar e a cama.
Se a perna estiver rodada externamente, aplique a Cunha anti-rotação (disponível separadamente) por baixo das correias
de tração na parte exterior da bota de tração.
Para evitar a queda do pé, fixe a almofada extra numa posição vertical atrás da sola do pé (consulte a Secção 5
para ver as instruções de personalização).

8

PÓS-OPERATÓRIO
A. Converta a bota de tração HEELIFT na bota de suspensão
1. Retire as correias de tração laterais, a barra de tração e a corda.
2. Siga as instruções de aplicação, números 1 a 5 do pré-operatório.
3. Siga as instruções de personalização da almofada de espuma sobresselente (consulte a Secção 5 Personalização).
Declaração de utilização prevista
A bota de tração HEELFIT® é um dispositivo médico utilizado para estabilizar fraturas antes (pré-operatório) da
cirurgia (semelhante à tração de Bucks) e permite a elevação da perna após a cirurgia (pós-operatóro) de modo a
prevenir lesões/ úlceras de pressão.
Indicações
• Pré-operatório para preparação da extensão ou
• Pós-operatório para prevenção de lesões/úlceras de pressão
• Doença ou condição:
o Doentes com fraturas dos membros inferiores
o Doentes que necessitam de elevação pós-operatória
o Doentes com risco de lesões /úlceras de pressão
o Doentes com fratura e dor
o Doentes com fratura deslocada
Contraindicações
• Fraturas expostas
• Feridas com hemorragia
• Doentes uma vez que a pele destes é frágil e pode sofrer lesões como resultado da tração
• Osteoporose
Precauções
• Certifique-se de que a parte superior da bota de tração HEELIFT® está abaixo da cabeça da fíbula.
• A bota de tração HEELIFT® para extensão foi concebida apenas para utilização em doentes
acamados e destina-se a utilização hospitalar.
• No caso de um manuseamento incorreto, a função e a segurança máxima do produto não poderão ser
garantidas.
• Este suporte destina-se apenas a um único doente - utilização múltipla.
Advertências
• A bota de tração HEELIFT® deve ser retirada a cada 8 horas para inspecionar o estado da pele.
• Não utilize sobre feridas abertas. A bota de tração HEELIFT® apenas deve ser utilizada em doentes com a
pele intacta.
• Não utilize este dispositivo se tiver sofrido danos e/ou se a embalagem tiver sido aberta.
• Qualquer personalização da bota HEELIFT® apenas deve ser realizada pelo prestador de cuidados de
saúde. Se a bota não for personalizada adequadamente para descomprimir adequadamente uma área
em risco ou uma área de ferida preexistente, pode ocorrer uma pressão indevida na pele, resultando
assim no desenvolvimento de uma úlcera de pressão ou no agravamento de uma
ferida preexistente.
• A perna nunca se deve mover no interior da bota Se a perna se mover no interior da bota, a bota não
está colocada adequadamente e as lesões na pele causadas pelas forças de rutura e fricção da bota
contra a pele podem causar lesões na pele.
• Certifique-se de que o lado adesivo da almofada de espuma extra nunca entra em contacto com a pele de
modo a evitar qualquer reação
na pele ou qualquer compromisso da pele causado pelo adesivo.
• As linhas SCD devem ser sempre colocadas cuidadosamente na ranhura incorporada na bota para
que nunca entrem em contacto com a pele, de modo a evitar que as linhas comprometam a pele.
• Os orifícios de ventilação destinam-se à circulação de ar no interior da bota. Não coloque
nenhuma linha através dos orifícios de ventilação da bota.
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• Deixe de utilizar a bota de tração HEELIFT® se sentir qualquer dor, se tiver comprometimento da pele
ou rutura de pele, vermelhidão ou outras alterações na cor da pele, inchaço anormal, ou outro problema
durante a utilização da bota e contacte imediatamente o seu prestador de cuidados de saúde ou dirija-se
-se ao serviço de urgência mais próximo para obter cuidados e atenção imediatos.
• Se desenvolver uma reação alérgica e/ou sentir comichão, pele vermelha após ter entrado em contacto
com qualquer parte deste dispositivo, pare de o utilizar e contacte imediatamente o seu profissional de
saúde.
Dados técnicos
Conteúdo da embalagem
• Bota de descompressão de tração HEELIFT®
• Barra metálica de tração com correia com gancho de engate de nylon
• Corda de tração de nylon
• Almofada de espuma extra
• Cunhas anti-rotação (opcional)
• Instruções de aplicação e ajuste
Tamanho: Circunferência da
barriga da perna Standard: 25-38
cm (10-15 polegadas)
Cor:
Beije
Interior:
Macio
Manutenção:
O produto não necessita de manutenção.
Instruções de limpeza
• Limpeza: Retire o dispositivo de tração antes de limpar.
Para lavagem à mão: Utilizar água morna sem lixívia e um detergente suave.
• Para lavagem e secagem à máquina: Fixe as correias e coloque num saco de lavandaria ou numa
fronha. Lave com um detergente suave (40˚-60˚C/105˚-140˚F), não utilize lixívia e seque a baixa
temperatura. Deixe secar totalmente antes de voltar a colocar a bota no doente.
• Para higienizar: Limpe com toalhetes ou spray higienizantes e deixe secar totalmente antes de utilizar.
Cunhas anti-rotação:

PERNA ESQUERDA

PERNA DIREITA

1

1

2

2

3

3

Diagrama 1
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Consult Instructions for Use
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EN-ENGLISH
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Emergo Europe B.V
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

DE-DEUTSCH

Heel Protector

DA-DANSK

FR-FRANÇAIS

IT-ITALIANO

LT-LIETUVŲ KALBA

NL-DUTCH

NO-NORSK

PL-POLSKI

PT-PORTUGUÊS

RO-ROMÂNĂ

SV-SVENSKA

SK-SLOVENSKÝ JAZYK

TL-TAGALOG

PT-B PORTUGUÊS BRASIL

SL-SLOVENŠČINA

TR-TÜRKÇE

Walgreen Health Solutions, LLC
1316 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201
Phone: (847) 328-9540
Email:info@walgreenhealthsolutions.com
www.walgreenhealthsolutions.com Made in China
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Protector de talón
Fersenschutz
Haelbeskytter
Protecteur de talon
Protezione del tallone
Kulno gynėjas
Hielbeschermer
Haelbeskytter
Ochraniacz pięty
Protetor de calcanhar
Protetor de calcanhar
Protector pentru toc
Hälskydd
Chránič päty
Ščitnik pete
Protektor sa takong
Cok koruyucu

Suspension Boot
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NL
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PT
PT-B
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TL

Bota de suspension
Freilagerungsstiefel
Affjedring støvle

TR

Süspansiyonlu çizme

Botte de suspension
Stivale di sospensione
Pakabos bagažinė
Verende laars
Fjæring støvel
Bagażnik zawieszenia
Bota de Suspensão
Bota de suspensão
Cizmă suspendată
Upphängnings stövel
Zavesenie topánok
Vzmetni prtljažnik
Pagkatigil bota
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ANTI-ROTATIONAL WEDGE ONLY (INCLUDED WITH AFO ULTRA AND GLIDE ULTRA)
Anti-Rotation Wedge
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Cuña antirrotación
Anti-Rotatios-Keil
Anti-rotations kile
Coin anti-rotation
Cuneo antirotazione
Anti-sukimosi pleištas
Anti-rotatie wig
Antirotasjonskile
Klin antyobrotowy
Cunha Anti-rotação
Cunha Anti-Rotação
Pană anti-rotație
Antirotationskil
Protirotačný klin
Protirotacijski klin

Anti rotation dila

Dönme önleyici kama

Freestanding Patient Positioner, Reusable
ES
DE
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Posicionador de paciente independiente, reutilizable
Autonomer Patienten Positionierer, wiederverwendbar
Fritstående patientpositioner, genanvendelig
Positionneur de patient autonome, réutilisable
Posizionatore paziente indipendente, riutilizzabile
Laisvai pastatomas paciento padėties įtaisas, daugkartinis
Vrijstaande patiëntversteller, herbruikbaar
Frittstående pasientposisjoner, gjenbrukbar

PT

Posicionador autônomo do paciente, reutilizável
Posicionador autônomo do paciente, reutilizável
Poziționator independent pentru pacient, reutilizabil
Fristående patientpositioner, återanvändbar
Voľne stojace polohovadlo pacienta, opakovane použiteľné
Samostoječi pozicioner za paciente, za večkratno uporabo
Freestanding positioner reusable pasyente
Bağımsız Hasta Konumlandırıcı, Yeniden Kullanılabilir
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Wolnostojący pozycjoner pacjenta, wielokrotnego użytku

Unique Device Identifier

Single Patient - Multiple Use
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Paciente único - Uso múltiple
Einzelpatient – Mehrfachverwendung
Enkelt patient - flergangsbrug
Patient unique - Usage multiple
Singolo paziente - Uso multiplo
Vienas pacientas – daugkartinis naudojimas
Eén patiënt - meervoudig gebruik
Enkeltpasient - Flerbruk
Jeden pacjent — wiele zastosowań
Paciente Único - Uso Múltiplo
Paciente único - Uso múltiplo
Pacient unic - Utilizare multiplă
Enstaka patient - Flera användningsområden
Jeden pacient – viacnásobné použitie
En bolnik - večkratna uporaba
bawat pasyente - ng iba
Tek Hasta - Çoklu Kullanım
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Latex-Free (Not Made with Natural Rubber Latex)

Consult Instructions for Use
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Consultar instrucciones de uso
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
Se brugsanvisningen
Consulter les instructions d'utilisation
Consultare le istruzioni per l'uso
Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas
Raadpleeg de instructies voor gebruik
Kontakt instruksjonene for bruk
Skonsultuj się z instrukcjami do użycia
Consulte as instruções de uso
Consulte as instruções de uso
Consultați instrucțiunile de utilizare
Konsultera bruksanvisningen
Konzultujte pokyny na použitie
Oglejte si navodila za uporabo
Sasangguni tagubilin gamitin
Kullanım için talimatlara danışın

Identificador
Identificadorde
dedispositivo
dispositivoúnico
único
Eindeutige Gerätekennung
Unikt enheds Identifikator
Identifiant unique de l'appareil
Identificatore univoco del dispositivo
Unikalus įrenginio identifikatorius
Unieke apparaatindicator
Unik enhetsidentifikator
Unikalny identyfikator urządzenia
Identificador Único de Dispositivo
Indicador único de dispositivo
Identificator unic de dispozitiv
Unik enhetsidentifierare
Jedinečný identifikátor zariadenia
Edinstven indikator naprave
Tulali banta identifier
Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı
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Sin látex
Latexfrei
Latex fri
Sans latex
Senza latex
Be latekso
Latex vrij
Uten latex
Bez lateksu
Látex grátis
Sem látex
Fără latex
Latex fri
Bez latexu
Brez lateksa
Walang Latex
Lateks içermez
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Medical Device

Importer

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

Importador
Importeur
Importør
Importateur
Importatore
Importuotojas
Importeur
Importør
Importer
Importador
Importador
Importator
Importör
Dovozca
Uvoznik
Mang-aangkat
İthalatçı

Keep Dry and Away from Direct Sunlight
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Manténgase seco y alejado de la luz solar directa
Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Hold dig tør og væk fra direkte sollys
Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil
Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta
Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių
Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden
Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys
Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła
słonecznego
Mantenha seco e longe da luz solar direta
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Manter seco e afastado da luz direta do sol
Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui
Håll torr och bort från direkt solljus
Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla
Hranite suho in stran od neposredne sončne svetlobe
At ang tuyong ang magtuturo sa sunlight
Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun

