
 
MONTERINGS VEJLEDNING 
Følg nøje monteringsvejledningen til din Gipsbeskytter for at sikre, at den er vandtæt 

 

Fig 1: Påtagning 
Brug tommel- og pegefinger til at folde den sorte neopren forseglingskant ned i den klare PVC pose. 
Derefter trækkes beskytteren op over gipsen/bandagen, mens neopren tætningen stadig vender indad, når 
den trækkes på.  

Hvis beskytteren benyttes til et ben, bemærk da at dine tæer er mod den spidse ende. 

Fig 2: Justering så beskytteren holder HELT tæt 
Når beskytteren er forbi knæet eller albuen, så højt som muligt, trækkes hele beskytteren lidt ned igen, 
neopren forseglingskanten vender sig nu og drejer opad, så neopren forseglingskantens inderside nu er i 
kontakt med huden ovenover gipsen/bandagen. 

For at undgå at beskadige ben-modellerne når du bruger beskytteren over gips, anbefaler vi at du benytter 
en tyk sok eller en blød klud, over den nederste del af den støbte gips.  

Vær opmærksom på, at udvise ekstra forsigtig, hvis beskytteren benyttes på våde gulve, hvor overfladen er 
glat. 

Fig 3: Aftagning af beskytteren 
Neopren forseglingskanten vendes denne gang på ydersiden af PVC posen, således at den nu har neopren 
forseglingskanten udad og derved er det PVC posen, der nu er i kontakt med huden/gipsen/bandagen.  

Du kan nu forsigtigt trække beskytteren af. 



Efter brug: 
Håndvask efter behov, mild desinfektionsmiddel kan anvendes.  

Hænges på hovedet, for at tørre inden opbevaring. 

Fold ikke neopren forseglingen. 

Kontroller at neopren forseglingskanten forbliver ubeskadiget før genbrug. 

 Bemærkninger: 

Limbo beskytteren skal anvendes i henhold til instruktionerne ovenfor, for maksimal holdbarhed og 
sikkerhed. 

 Svømning: 
Hvis beskytteren anvendes i vandet udendørs, eksempelvis i en pool eller havet osv., skal du udvise 
forsigtighed og være opmærksom på ekstra farer såsom skarpe genstande. 

Af sikkerhedsmæssige årsager, husk at holde dig inde, hvor du kan bunde. 

Børn skal være under opsyn hele tiden. 

 

Gipsbeskytteren fra Limbo er et ikke sterilt produkt og bør derfor ikke anvendes på åbne eller afklædte sår. 
Det er et latex fri produkt, fuld genanvendelig og designet til at holde seks til otte uger, eller mere - 
afhængig af brug. 

Vi anbefaler IKKE at beskytteren bæres i mere end 20 til 30 minutter ad gangen, da den indespærrede luft 
afgiver varme, som forårsager kondens. 

Efter kort tids tørring, er beskytteren klar til brug igen. 
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