A KÚPANIE KONEČNE

BEZ PREKÁŽOK
S VODOODOLNÝMI
OCHRANNÝMI NÁVLEKMI

Návleky LimbO sú určené na ochranu sadrových a iných obväzov, katétrov
pri kúpeli alebo sprchovaní. Teraz už nemusíte robiť kompromisy pri bežnej
hygiene!
Patentovaný dizajn a použitie najkvalitnejších materiálov garantujú správnu
funkciu návleku niekoľko týždňov a sú tak vhodné pre pacientov s dlhším
časom liečenia.
Tesniacu manžetu tvorí neoprén s krycou spevňujúcou nylónovou vrstvou.
Hlavná časť návleku je vyrobená zo špeciálnej trojvrstvovej kalandrovanej
tkaniny s PVC fóliami a spevňujúcim jadrom z nylónových vlákien.
Švy a spoje sú zvarené pre maximálnu vodotesnosť.
Neoprénové manžety priľnú vďaka treniu, nezvierajú pokožku a sú tak vhodné
aj pre ľudí s poruchami prekrvenia.
Návleky LimbO neobsahujú latex a sú nesterilné.
• Ľahké navliekanie a vyzliekanie:
kĺže cez sadrový alebo iný obväz
• Úplne ponorné: okrem modelov na chodidlo
• Jemná neoprénová manžeta
• Spevnený PVC rukáv: zvarené švy
• Na opakované používanie
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Pred použitím ochranných návlekov LimbO si pozorne prečítajte návod na použitie.
Pri správnom zaobchádzaní Vám LimbO bude slúžiť až niekoľko týždňov.

DO POLOVICE NOHY
sú určené na ochranu obväzov v časti nohy pod kolenom. Tesniaca manžeta
obopína nohu tesne nad kolenom. Vhodný na použitie v sprche alebo
počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH
Model/
číslo

obvod nohy

výška celkom

M80

39 – 54 cm

165 cm – 183 cm

M80S

39 – 54 cm

pod 165 cm

M80L

39 – 54 cm

nad 183 cm

M76

35 – 39 cm

165 – 183 cm

M76S

35 – 39 cm

pod 165 cm

M76L

35 – 39 cm

nad 183 cm

M180

52 – 59 cm

165 – 183 cm

M180S

52 – 59 cm

pod 165 cm

M180L

52 – 59 cm

nad 183 cm

M200HL

65 – 90 cm

165 – 183 cm

Model/
číslo

vek

obvod nohy

BK1113

11 – 13 rokov

35 – 39 cm

Pre DETI

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.
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NA CELÚ NOHU
určené na ochranu obväzov na celej nohe. Tesniaca manžeta obopína nohu
vo vyššej časti stehna. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH
Model/číslo

obvod nohy

výška
celkom

M100

52 – 65 cm

165 – 183 cm

M100S

52 – 65 cm

pod 165 cm

M100L

52 – 65 cm

nad 183 cm

M80LL

39 – 54 cm

165 – 183 cm

M200FL

65 – 90 cm

165 – 183 cm

Model/číslo

vek

obvod nohy

FL3

3 roky

25 – 34 cm

FL45

4 – 5 rokov

25 – 34 cm

FL67

6 – 7 rokov

35 – 39 cm

FL810

8 – 10 rokov

39 – 54 cm

FL1113

11 – 13 rokov

39 – 54 cm

Pre DETI

4

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

DO POLOVICE RUKY
sú určené na ochranu obväzov v časti ruky pod lakťom. Tesniaca manžeta obopína
ruku tesne nad lakťom. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH
Model/číslo

obvod ruky

M60

25 – 29 cm

M67

30 – 39 cm

M50A

22 – 25 cm

Pre DETI
Model/
číslo

vek

obvod ruky

BE1113

11 – 13 rokov

22 – 24 cm

OCHRANNÁ RUKAVICA
je určená na ochranu obväzov na dlani
a prstoch.
Tesniaca manžeta obopína predlaktie tesne
nad zápästím. Vhodná na použitie v sprche
alebo počas kúpeľa.
Model: MITT
Univerzálna veľkosť pre dospelých.

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.
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NA CELÚ RUKU
je určený na ochranu obväzov na celej ruke. Tesniaca manžeta obopína rameno
vo vyššej časti. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH
Model/číslo

obvod ruky

M70

30 – 39 cm

M87

39 – 54 cm

M60L

25 – 29 cm

Pre DETI
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Model/číslo

vek

obvod ruky

FA23

2 – 3 roky

16 – 22 cm

FA45

4 – 5 rokov

16 – 22 cm

FA67

6 – 7 rokov

22 – 25 cm

FA810

8 – 10 rokov

22 – 25 cm

FA1113

11 – 13 rokov

25 – 34 cm

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

NA LAKEŤ, PICC ALEBO MIDLINE
PERIFÉRNE KATÉTRE
sú určené na ochranu obväzov na lakti alebo periférnych katétrov zavedených
v tomto mieste. Návlek má dve manžety, jedna obopína ruku nad lakťom a druhá
pod lakťom. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH
Model/číslo

obvod ruky
nad lakťom

M65

25 – 29 cm

M75

30 – 39 cm

NA CHODIDLO
sú určené na ochranu obväzov na chodidle. Manžeta obopína iba členok.
Vhodný na použitie v sprche.

Pre DOSPELÝCH
Model/číslo

obvod členka

M20

20 – 25 cm

M25

23 – 34 cm

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.
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VYBERTE SI SPRÁVNU VEĽKOSŤ
VODOODOLNÝCH NÁVLEKOV LIMBO
Sprievodca meraním
NA CELÚ RUKU
Meriame obvod ramena v mieste zobrazenom
červenou šípkou a dĺžku ruky z bodu A do bodu B.
V prípade sadrového obväzu celej ruky
sa odporúča merať obvod v mieste lakťa,
ak je táto časť ruky najširšia.
DO POLOVICE RUKY
Meriame obvod ramena nad lakťom
v mieste zobrazenom červenou šípkou
a dĺžku ruky z bodu C do bodu D.
NA CELÚ NOHU
Meriame obvod stehna v mieste označenom
červenou šípkou a dĺžku nohy z bodu E do bodu F.
DO POLOVICE NOHY
Meriame obvod stehna nad kolenom označenom
červenou šípkou a dĺžku nohy z bodu G do bodu H.
Ak je iná časť na nohe širšia ako je vyznačené
na obrázku, odporúčame merať obvod nohy
v najširšom mieste.
Navliekanie a vyzliekanie ochranných návlekov
LIMBO si pozorne prečítajte v priloženom
návode na použitie.

Pre viac informácii

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!
Versium, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava

tel. číslo.: 02/50 100 993
e-mail: info@versium.sk
www.versium.sk

