
GebruiksaanwijzingDermaProx™  
bootliner - S+N

Beschrijving van het 
hulpmiddel
De Smith & Nephew DermaProx bootliners 
zijn bestemd voor gebruik met het 
heuppositioneringssysteem.

De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn 
bestemd voor eenmalig gebruik en worden na de 
operatie weggeworpen.

Beoogde gebruikers
De Smith & Nephew DermaProx bootliners zijn 
bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg in overeenstemming met deze 
gebruiksaanwijzing. De gebruiksomgeving is een 
professionele zorginstelling.

Beoogd gebruik
De Smith & Nephew DermaProx bootliners dienen 
voor gebruik met het heuppositioneringssysteem om 
de voet te beschermen tijdens tractie en om voet- en 
hielslip tijdens heupartroscopieprocedures tot een 
minimum te beperken.

Gebruiksaanwijzing
De Smith & Nephew DermaProx bootliners 
zijn geïndiceerd voor gebruik tijdens 
heupartroscopieprocedures.

Patiëntenpopulatie
De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten bij 
wie een artroscopische heupoperatie door de 
behandelend chirurg noodzakelijk wordt geacht.

Contra-indicaties
• Geen

Waarschuwingen
 
• De zorgverlener dient bekend te zijn met de 

gebruiksaanwijzingen voor het product en te 
zorgen dat het betreffende medische personeel 
goed is opgeleid.

• Productgebruik buiten de indicaties of het 
beoogd gebruik is verboden. Wijzigingen aan 
het product kunnen de te verwachten resultaten 
beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregelen
• Inspecteer de verpakking van het product 

voordat u deze opent. NIET GEBRUIKEN als de 
productverpakking beschadigd of doorboord is.

• Inspecteer het product en de inhoud nadat deze 
is uitgepakt. NIET GEBRUIKEN als het product 
beschadigd of defect is: neem in dat geval 
onmiddellijk contact op met de fabrikant voor 
ondersteuning.
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Verklarende woordenlijst symbolen
Medisch hulpmiddel

Let op

Fabrikant

Europese conformiteit

Niet gebruiken als de 
verpakking beschadigd is

Raadpleeg de 
elektronische 
gebruiksaanwijzing

Niet hergebruiken

Geen latex
Gevolmachtigd 
vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap

Productiedatum

Batchcode Catalogus nummer

Hoeveelheid

xodusmedical.com/eifu

Niet-steriel

QTY

1. Vouw de bootliner open met de witte 
DermaProx™-laag naar boven.

2. Plaats de hiel van de patiënt in het midden 
van het kussen zodat de kuit van patiënt over de 
inkeping ligt.

3A. Leg band A (kant zonder klittenband) van de 
middelste band op de enkel van de patiënt.

3B. Leg band B (kant met klittenband) van de 
middelste band over band A zodat de voet van de 
patiënt omsloten is. Zorg ervoor dat het geheel niet 
te strak zit.

3C. Wikkel de kant zonder klittenband van het 
kussen om de tenen van de patiënt.

3D. Wikkel het onderste deel van het kussen om 
de rest van de tenen van de patiënt en druk het 
klittenband op de klittenbandvrije kant van het 
kussen, zodat het bovenste gedeelte van de voet 
van patiënt omwikkeld is. Zorg ervoor dat het 
geheel niet te strak zit.

4A. Wikkel de klittenbandvrije kant van het kussen 
om de kuit van de patiënt.

4B. Wikkel het onderste deel van het kussen om de 
rest van de kuit van de patiënt en druk het klittenband 
op de klittenbandvrije kant van het kussen, zodat de 
voet van de patiënt omwikkeld is.
Zorg ervoor dat het geheel niet te strak zit.
*Exclusief gedistribueerd door 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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Inkeping voor 
uitlijnen kuit
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