
BrukerveiledningDermaProx™ 
Støvelinnlegg - S+N

Beskrivelse av enheten
Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er 
designet for å brukes med hofteposisjonering 
systemet.

Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er 
beregnet for engangsbruk og må avhendes etter at 
den kirurgiske prosedyren er fullført.

Tiltenkte brukere
Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg er ment 
å brukes av helsepersonell i samsvar med denne 
bruksanvisningen. Bruksmiljøet er profesjonelle 
helseinstitusjoner.

Bruksområde
Smith & Nephew DermaProx støvelinnlegg 
er designet for å brukes sammen med 
hofteposisjonering systemet for å hjelpe til med å 
polstre og beskytte foten når det påføres trekkraft og 
minimere fot- og hælglidning under hofteartroskopi.

Indikasjoner for bruk
Smith and Nephew DermaProx støvelinnlegg er 
indikert for bruk under hofteartroskopi.

Pasientmålgrupper
Pasientpopulasjonen består av pasienter der en 
artroskopisk hofeprosedyre har blitt fastslått å være 
nødvendig av kirurg.

Kontraindikasjoner
• Ingen

Advarsler
 
• Det er helsepersonellets ansvar å gjøre seg kjent 

med produktets IFU-er samt for opplæringen av 
relevant helsepersonell.

• Bruk av produktet utenom indikasjoner eller 
tiltenkt bruk er forbudt. Endringer på produktet 
kan føre til endringer i det forventede resultatet.

Forholdsregler
• Kontroller produktemballasjen før den åpnes. 

Hvis produktemballasjen er skadet eller 
punktert, IKKE BRUK produktet.

• Kontroller produktet og innholdet når det tas ut 
av emballasjen. Hvis produktet er skadet eller 
defekt, IKKE BRUK produktet og ta kontakt 
umiddelbart med produsenten for brukerstøtte.
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Symbolordliste
Medisinsk enhet

Forsiktig

Produsent

Europeisk konformitet

Må ikke brukes hvis 
forpakningen er skadet

Se bruksanvisning 
på nettet

Ikke ment for gjenbruk

Inneholder ikke lateks
Autorisert representant 
i Det europeiske 
fellesskapet

Produksjonsdato

Batchkode Katalognummer

Mengde

xodusmedical.com/eifu

Ikke-steril

QTY

1. Brett ut støvelinnlegget og pass på at det hvite 
DermaProx™-laget vender oppover.

2. Plasser pasientens hæl i midten av puten slik 
at sporet er plassert bak på pasientens legg.

3A. Plasser stropp A (siden uten borrelås) på 
den midterste stroppen, på toppen av pasientens 
ankel.

3B. Plasser stropp B (borrelåssiden) på den 
midterste stroppen, ovenpå stropp A, slik 
at pasientens fot pakkes inn. Pass på å ikke 
stramme til for mye.

3C. Pakk den siden av puten uten borrelås rundt 
pasientens tær.

3D. Pakk den nederste halvdelen av puten rundt 
resten av pasientens tær og fest borrelåsen på 
den siden av puten uten borrelås, slik at foten til 
pasientens er pakket inn. Ikke stram til for hardt.

4A. Pakk den siden av puten uten borrelås rundt 
pasientens legg.

4B. Pakk den nederste halvdelen av puten rundt 
resten av pasientens legg og fest borrelåsen på 
den siden av puten uten borrelås, slik at leggen 
til pasientens er pakket inn.
Ikke stram til for hardt.

*Eksklusivt distribuert 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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