
Instruções  
de utilizaçãoDermaProx™  

Boot Liner - S+N

Descrição do Dispositivo
Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners foram 
concebidos para serem usados com o Sistema de 
Posicionamento de Quadril.

Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners são 
de utilização única e devem ser eliminados após a 
conclusão do procedimento cirúrgico.

Utilizadores previstos
Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners 
destinam-se a ser utilizados por profissionais de 
saúde de acordo com estas instruções de utilização. 
O ambiente de utilização é um estabelecimento de 
saúde profissional.

Utilização Prevista
Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners foram 
concebidos para serem usados com o Sistema de 
Posicionamento de Quadril para ajudar a amortecer 
e a proteger o pé quando a tração é aplicada e a 
minimizar o deslizamento do pé e do calcanhar 
durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Instruções de utilização
Os Smith and Nephew DermaProx Boot Liners 
são indicados para uso durante procedimentos 
artroscópicos do quadril.

Grupos de doentes alvo
A população de doentes é composta por doentes 
para os quais um procedimento artroscópico do 
quadril é considerado necessário pelo cirurgião.

Contra-indicações
• Nenhuma

Avisos
 
• É da responsabilidade do profissional de saúde 

familiarizar-se com as instruções de utilização 
do produto, bem como dar formação ao pessoal 
de saúde relevante.

• A utilização do produto não conforme às 
indicações ou contrária à utilização prevista 
é proibido. Modificações no produto podem 
alterar os resultados esperados.

Precauções
• Inspecione a embalagem do produto antes de 

a abrir. Se a embalagem do produto estiver 
danificada ou perfurada, NÃO UTILIZE O 
PRODUTO.

• Inspecione o produto e o conteúdo ao removê-los 
da embalagem. Se o produto estiver danificado 
ou com defeito, NÃO O UTILIZE e contacte 
imediatamente o fabricante para obter suporte.
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Glossário de símbolos
Dispositivo médico

Cuidado

Fabricante

Conformidade Europeia

Não utilizar se a 
embalagem estiver 
danificada

Consulte as instruções 
de utilização eletrónicas

Não reutilizar

Sem látex
Representante 
autorizado na 
Comunidade Europeia

Data de fabrico

Código do lote Número de catálogo

Quantidade

xodusmedical.com/eifu

Não estéril

QTY

1. Desdobre o bootliner e coloque a parte branca 
do DermaProx™ voltada para cima.

2. Coloque o calcanhar do doente no meio da 
almofada de modo que o entalhe fique alinhado 
com a barriga da perna do doente.

3A. Coloque a alça A (lado sem fecho tipo velcro) 
da alça do meio por cima do tornozelo do doente.

3B. Coloque a alça B (lado do fecho tipo velcro) 
da alça do meio em cima da alça A para que o pé 
do doente seja envolvido. Certifique-se de não 
apertar demais.

3C. Enrole o lado sem fecho tipo velcro da 
almofada em volta dos dedos do pé do doente.

3D. Enrole a metade inferior da almofada em volta 
do resto dos dedos do pé do doente e coloque o 
fecho tipo velcro na parte superior do lado sem 
fecho tipo velcro da almofada de forma que a 
parte superior do pé do doente fique envolvida. 
Certifique-se de que não aperta de mais.

4A. Enrole o lado sem fecho tipo velcro da 
almofada em volta da barriga da perna do doente.

4B. Enrole a metade inferior da almofada em volta 
do resto da barriga da perna do doente e coloque 
o fecho tipo velcro na parte superior do lado sem 
fecho tipo velcro da almofada de forma que o pé 
do doente fique envolvido.
Certifique-se de que não aperta de mais.

*Distribuído exclusivamente pela 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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