
Instrukcja 
użytkowaniaDermaProx™  

Wkładka ortezowa — S+N

Opis urządzenia
Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx 
są przeznaczone do stosowania z systemem 
pozycjonowania bioder.

Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx 
służą do jednorazowego użytku i należy je wyrzucić 
po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.

Docelowi użytkownicy
Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx są 
przeznaczone do użytku przez pracowników służby 
zdrowia zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania. 
Środowisko użytkowania to profesjonalna placówka 
służby zdrowia.

Przeznaczenie
Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx 
są przeznaczone do stosowania z systemem 
pozycjonowania bioder, aby pomóc amortyzować 
i chronić stopę podczas stosowania trakcji oraz 
zminimalizować poślizg stopy i pięty podczas 
zabiegów artroskopii biodra.

Wskazania do stosowania
Wkładki ortezowe Smith and Nephew DermaProx 
są wskazane do stosowania podczas zabiegów 
artroskopii stawu biodrowego.

Docelowe grupy 
pacjentów
Populacja pacjentów składa się z pacjentów, u których 
zabieg artroskopii stawu biodrowego został określony 
jako konieczny przez operującego chirurga.

Przeciwwskazania
• Brak

Ostrzeżenia
 
• Obowiązkiem dostawcy opieki zdrowotnej jest 

zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu,  
a także przeszkolenie odpowiedniego personelu 
medycznego.

• Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami 
lub przeznaczeniem jest zabronione. Modyfikacje 
produktu mogą zmienić oczekiwane wyniki.

Środki ostrożności
• Sprawdzić opakowanie produktu przed 

otwarciem. NIE UŻYWAĆ, jeśli opakowanie 
produktu jest uszkodzone lub przedziurawione.

• Sprawdzić produkt i zawartość po wyjęciu  
z opakowania. Jeśli produkt jest uszkodzony 
lub wadliwy, NIE UŻYWAĆ i natychmiast 
skontaktować się z producentem w celu 
uzyskania pomocy.
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Słownik symboli
Urządzenie medyczne

Przestroga

Producent

Zgodność europejska

Nie używać, jeśli 
opakowanie jest 
uszkodzone

Zapoznać się 
z elektroniczną instrukcją 
użytkowania

Nie używać ponownie

Bez lateksu
Autoryzowany 
przedstawiciel we 
Wspólnocie Europejskiej

Data produkcji

Kod partii Numer katalogu

Ilość

xodusmedical.com/eifu

Niesterylny

QTY

1. Rozłożyć wkładkę ortezową, skierowując 
białą warstwę DermaProx™ ku górze.

2. Umieścić piętę pacjenta pośrodku wkładki, 
tak aby wycięcie zrównało się z łydką pacjenta.

3A. Umieścić pasek A (strona bez rzepu) 
środkowego paska na wierzchniej części kostki 
pacjenta.

3B. Przymocować pasek B (strona z rzepem) 
środkowego paska do paska A, tak aby stopa 
pacjenta była owinięta. Należy uważać, aby nie 
ścisnąć zbyt mocno.

3C. Owinąć stronę wkładki bez rzepu wokół 
palców pacjenta.

3D. Owinąć dolną połowę wkładki wokół 
pozostałych palców pacjenta i przymocować rzep 
do wierzchniej strony wkładki bez rzepu, tak aby 
wierzchnia część stopy pacjenta była owinięta. 
Należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.

4A. Owinąć stronę wkładki bez rzepu wokół 
łydki pacjenta.

4B. Owinąć dolną połowę wkładki wokół 
pozostałej części łydki pacjenta i przymocować 
rzep do wierzchniej strony wkładki bez rzepu, 
tak aby stopa pacjenta była owinięta.
Należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.

*Wyłącznie dystrybuowane przez 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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