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Brugsanvisning - Dansk (DA) 

  www.3pp-eifu.com 

Beskrivelse: En 3pp® Buddy Loop® støtter og beskytter skadede fingre. 

Intended Use: En fleksibel anordning, der er designet til at fastgøre en skadet finger til en 
tilstødende finger for at beskytte, holde fingrene i korrekt position, lette bevægelse og hjælpe 
med heling. 

Forholdsregler: Ikke til brug på åbne sår. Enheden kan forårsage hudirritation. Afbryd 
brugen, hvis der opstår irritation. Kontakt din sundhedspersonale, hvis irritationen 
fortsætter. Følg retningslinjerne for rengøring, og påfør regelmæssigt en ren 
indpakning. Diskuter med sundhedspersonalet før brug, hvis du har diabetes eller 
nedsat blodcirkulation. 

Anvendelse: Sådan anvendes 
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Sådan leveres: Produktet er fremstillet af nylon, Lycra® og skum. Materialerne er latexfri. Det 
fås i tre størrelser, pakket i forskellige mængder. Må ikke anvendes, hvis enheden er 
beskadiget. Opbevares på et køligt og tørt sted. 

 
Rengøring: Vask produktet i hånden og lufttørr det regelmæssigt. Påfør et rent produkt 
efter behov 
i henhold til forholdene. 

Bortskaffelse: Produktet er beregnet til at kunne genbruges på den samme person 
flere gange. Kassér apparatet, hvis det viser tegn på overdreven slitage, og udskift med 
et nyt produkt efter behov. 

 
Hvornår skal man konsultere en sundhedspersonale: Kontakt en 
sundhedsprofessionel, hvis du oplever en bivirkning til apparatet, herunder 
hudreaktion eller ændringer i tilstanden. 

 
Vejledning til brugeren og/eller patienten: I tilfælde af en uønsket hændelse i 
forbindelse med udstyret skal du fjerne udstyret og rapportere hændelsen til 
distributøren og den autoriserede repræsentant i den medlemsstat, hvor brugeren er 
bosiddende. 

Distributører: www.3pp-eifu.com/#distributors 

Mærkesymboler: Alle symboler, der anvendes på produktets etiket eller 
produktlitteratur, er defineret i 3-Point Products Symbols Legend her: www.3pp-
eifu.com/#symbols 
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