
BrugsanvisningDermaProx™ 

støvleforing - S+N

Enhedsbeskrivelse
Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger 
er designet til at blive brugt sammen med 
hoftepositioneringssystemet.

Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger 
er til engangsbrug og skal bortskaffes efter 
gennemførelse af den kirurgiske procedure.

Tiltænkte brugere
Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er 
beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale 
i overensstemmelse med denne brugsanvisning. 
Brugsmiljøet er et professionelt sundhedsvæsen.

Anvendelsesformål
Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger 
er designet til at blive brugt sammen med 
hoftepositioneringssystemet for at hjælpe med 
at dæmpe og beskytte foden, når der påføres 
trækkraft, og minimere, at foden og hælen skrider 
under hofteartroskopi.

Indikationer for brug
Smith & Nephew DermaProx-støvleforinger er 
indiceret til brug under hofteartroskopiprocedurer.

Tiltænkte patientgrupper
Patientpopulationen består af patienter, for hvem 
operationskirurgen vurderer, at en hofteartroskopisk 
procedure er nødvendig.

Kontraindikationer
• Ingen

Advarsler
 
• Det er sundhedsudbyderens ansvar at 

være bekendt med brugsanvisningen for 
produktet samt uddannelse af relevant 
sundhedspersonale.

• Produktbrug uden for indikationer eller tilsigtet 
brug er forbudt. Ændringer af produktet kan 
ændre de forventede resultater.

Forholdsregler
• Undersøg produktemballagen før åbning. 

Hvis produktemballagen er beskadiget eller 
punkteret, må produktet IKKE bruges.

• Efterse produktet og indholdet ved fjernelse 
fra emballagen. Hvis produktet er beskadiget 
eller defekt, må det IKKE bruges. Kontakt straks 
producenten for at få support.
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Ordliste over symboler
Medicinsk udstyr

Advarsel

Producent

Europæisk 
overensstemmelse

Må ikke bruges, hvis 
pakken er beskadiget

Se den elektroniske 
brugsanvisning

Må ikke genbruges

Uden latex
Autoriseret repræsentant 
i Det Europæiske 
Fællesskab

Fremstillingsdato

Batch-kode Katalognummer

Antal

xodusmedical.com/eifu

Ikke-steril

QTY

1. Fold støvleforingen ud, og lad det hvide 
DermaProx™-lag vende opad.

2. Anbring patientens hæl midt på puden, så 
hakket flugter med patientens læg.

3A. Placer midterremmens rem A (siden uden 
burrebånd) oven på patientens ankel.

3B. Placer midterremmens rem B (siden med 
burrebånd) oven på rem A, så patientens fod 
er pakket ind. Sørg for ikke at overspænde.

3C. Læg den side af puden uden burrebånd 
rundt om patientens tæer.

3D. Læg den nederste halvdel af puden rundt 
om resten af patientens tæer, og placer 
burrebåndet oven på pudens side uden 
burrebånd, så det øverste af patientens fod er 
pakket ind. Undgå at stramme for meget.

4A. Læg den side af puden uden velcro rundt 
om patientens læg.

4B. Læg den nederste halvdel af puden 
rundt om resten af patientens læg, og placer 
velcroen oven på puden uden velcro, så 
patientens fod er pakket ind.
Undgå at stramme for meget.

*Eksklusivt distribueret af 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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