
BruksanvisningDermaProx™  
Boot Liner - S+N 

Enhetsbeskrivning
Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är designade 
för att användas med höftpositionssystemet.

Smith & Nephew DermaProx Boot Liners får endast 
användas en gång och kasseras efter det kirurgiska 
ingreppet är klart.

Avsedda användare
Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är avsedda 
att användas av sjukvårdspersonal i enlighet med 
dessa bruksanvisningar. Användningsmiljön är en 
professionell sjukvårdsinrättning.

Avsedd användning
Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är designade 
för att användas med höftpositioneringssystemet 
för att hjälpa till att dämpa och skydda foten när 
dragkraft appliceras och minimera fot- och hälglidning 
under höftledsartroskopi.

Indikationer för användning
Smith & Nephew DermaProx Boot Liners är 
indicerade för användning under höftledsartroskopi.

Målpatientgrupper
Patientpopulationen består av patienter för vilka 
en höftledsartroskopisk procedur bedöms vara 
nödvändig av operationskirurgen.

Kontraindikationer
• Ingen

Varningar
 
• Det är vårdgivarens ansvar att vara bekant med 

produktens IFU samt utbildning av relevant 
vårdpersonal.

• Produktanvändning utanför indikationer eller 
avsedd användning är förbjuden. Ändringar av 
produkten kan ändra förväntade resultat.

Försiktighetsåtgärder
• Inspektera produktförpackningen innan den 

öppnas. Om produktförpackningen är skadad 
eller punkterad, ANVÄND INTE.

• Inspektera produkten och innehållet när den tas 
ur förpackningen. Om produkten är skadad eller 
defekt, ANVÄND INTE och kontakta omedelbart 
tillverkaren för support.
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Symbolordlista
Medicinsk utrustning

Varning

Tillverkare

Europeisk 
överensstämmelse

Använd inte om 
förpackningen är skadad

Se elektronisk 
bruksanvisning

Återanvänd inte

Ingen latex
Auktoriserad 
representant 
i Europeiska 
gemenskapenTillverkningsdatum

Batchkod Katalognummer

Kvantitet

xodusmedical.com/eifu

Icke steril

QTY

1. Fäll upp stövelfodret och ha det vita 
DermaProxTM -skiktet vänt uppåt.

2. Placera patientens häl i mitten av dynan så att 
skåran ligger i linje med patientens vad.

3A. Placera rem A (icke-kardborrsidan) på 
mittremmen ovanpå patientens fotled.

3B. Placera rem B (kardborrsidan) på mittremmen 
ovanpå rem A så att patientens fot är lindad. Se till 
att inte dra åt för hårt.

3C. Vik sidan på dynan utan kardborreband runt 
patientens tår.

3D. Vik ned den nedre halvan av dynan runt resten 
av patientens tår och placera kardborrebandet 
ovanpå den icke-kardborreformade sidan av dynan 
så att toppen av patientens fot är lindad. Var noga 
med att inte dra åt för hårt.

4A. Vik sidan på dynan som inte har 
kardborreband runt patientens vad.

4B. Vik ned den nedre halvan av dynan runt resten 
av patientens vad och placera kardborrebandet 
ovanpå den sidan av dynan som inte har 
kardborreband så att patientens fot är lindad.
Var noga med att inte dra åt för hårt.

*Distribueras exklusivt av S+N

2. Instructions for Use:
Smith + Nephew 
DermaProx     Boot Liner  
#72205287**
1. Unfold bootliner and have the white   
    DermaProx™ layer facing upwards.

2. Place patient’s heel in the middle of the  
     pad so that the notch aligns with   
     patient’s calf.

3A. Place strap A (non-velcro side) of   
       middle strap on top of patient’s ankle.

3B. Place strap B (velcro side) of middle   
       strap on top of strap A so the patient’s                       
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

3C. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s toes.

3D. Wrap bottom half of pad around the rest  
       of the patients toes and place the   
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the top of the patient’s  
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

4A. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s calf 

4B. Wrap bottom half of pad around the   
       rest of the patients calf and place the  
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the patient’s foot is   
       wrapped. Be sure not to overtighten.
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*DermaProx™ is a trademark of Xodus Medical
**Exclusively distributed by Smith+Nephew
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