Geniet van alle water activiteiten ondanks je gips, gipsverband, kwetsuur of verband
Zorg en gebruiksinstructies
Zwemmen, douchen, badderen & spetteren met gips/verband kan zorgeloos met de Happy2Splash waterproof
zwemhoes. Laat je de waterpret niet ontnemen want zwemmen met gips en douchen met gips kan echt 100%
waterproof. De sterke zwemhoes is geschikt voor gebruik in het zwembad, op het strand, onder de douche of in bad.
Vacuüm comfort systeem
Het unieke vacuüm systeem maakt het zwemmen comfortabel. Met het bijgeleverde pompje is het eenvoudig om de
lucht in de zwemhoes te verwijderen. De hoes sluit hierdoor glad om de arm of het been wat voor veel comfort zorgt
tijdens het zwemmen. Tevens is deze vacuüm een goede controle voor een lucht- & waterdichte afsluiting.
Hoe kies je de juiste maat?
De zwemhoes is verkrijgbaar in verschillende maten en versies voor zowel volwassenen als kinderen. Om de juiste
maat te bepalen kan je gebruik maken van onderstaande schema's. Ga bij je keuze vooral uit van de omvang, deze
zorgt voor een waterdichte afsluiting. Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes
blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm of het been. Indien u op een grens zit
van een bepaalde omtrek (+/- 1 cm) adviseren wij een grotere maat te kiezen.

Versie ARM
•
•

Omtrek (cm): Meet de omtrek van de arm minimaal 2,5 cm boven het gips/verband
Lengte (cm): Meet de armlengte van de top van de middelvinger tot minimaal 2,5 cm boven het gips/verband

Versie BEEN
•
•

Omtrek (cm): Meet de omtrek van het been minimaal 2,5 cm boven het gips/verband
Lengte (cm): Meet de beenlengte vanaf de hiel tot minimaal 2,5 cm boven het gips/verband

Versie ELLEBOOG of PICC-lijn
•

Meet de omtrek (cm) bovenarm en onderarm en vergelijk deze met bovenstaand schema.

Waarschuwingen
De beslissing om een bad of douche te nemen of in een zwembad te gaan, is volledig op eigen risico of van de
volwassen verantwoordelijke. Bij twijfel is het verstandig om medisch advies in te winnen om zeker te zijn dat de
activiteit geen negatieve invloed heeft op het herstel van de aandoening of blessure.
Men dient voorzichtig om te gaan met de Happy2Splash beschermhoes. De afsluiting is geschikt voor (voorzichtig)
gebruik in bad & douche, zwembad, zee of open water. De Happy2Splash beschermhoes is een hulpmiddel dat veel
waterplezier kan geven maar u dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Zowel de zwemhoes als uw blessure zorgen
voor een beperking in de beweging. U mag met de producten niet springen of duiken in verband met de grote druk
die kan ontstaan op de afsluiting. Wees voorzichtig met (scherpe) voorwerpen die beschadigingen kunnen
veroorzaken zoals: Natuursteen in zwembaden, scherpe randen maar ook nagels of sieraden. Controleer de
beschermhoes tussendoor meerdere malen.
Gebruik de Happy2Splash zwemhoes niet langer dan 20-30 minuten achter elkaar. In de hoes kan condens ontstaan.
Verwijder de hoes zoals gebruikelijk en laat deze drogen. Leg deze niet in de volle zon. Nadat deze droog is kan de
hoes opnieuw worden aangebracht en zorgt deze weer voor zwemplezier.
Controleer de Happy2Splash zwemhoes voor ieder gebruik om zeker te zijn dat er geen schade of slijtage is ontstaan
bij een vorig gebruik.
Allergie: Wees alert indien u een allergie heeft voor één van de materialen. (rubber en PVC)
Materiaal: Medical grade PVC and silicone. Made in China. En71-3 standards. Approved FDA ISO9001 ISO14385
Garantie en service
Op de Happy2Splash waterproof zwemhoes kan je vertrouwen. Hij is sterk en 100% waterdicht door het
vacuümsysteem. Door het sterke materiaal kan je hem meerdere keren gebruiken en gaat minimaal 3 weken mee. (Bij
zorgvuldig gebruik en in acht nemen van de gebruiksvoorschriften) Hij is veilig te gebruiken in zowel zoet als zout
water. De garantieperiode is 3 weken na afschafdatum. Voor vragen kunt u uw verkooppunt raadplegen of direct bij
leverancier. U vindt onze gegevens onderaan deze gebruiksinstructies.

Hoe breng je de Happy2Splash beschermhoes aan?
-

Rek de beschermhoes aan de bovenkant uit en trek hem aan tot boven het gips. Zorg dat de hoes aan de
bovenkant glad/netjes om de huid zit. (De eerste keren is dit even wennen maar u zal merken dat dit steeds
handiger gaat)
Steek het slangetje van de pomp tussen de huid en de hoes om deze vacuüm te kunnen pompen. Dit lukt
wellicht het beste als iemand even helpt.
Indien nodig de hoes zachtjes aandrukken rond het slangetje om optimaal vacuüm te zuigen. Pomp nu de
lucht uit de zwemhoes. Het pompje stopt vanzelf als alle lucht is verwijderd, je kan het slangetje nu uit de hoes
trekken.
Door het vacuüm zit de hoes glad om de arm of het been zo kan u makkelijk zwemmen/bewegen.
Na gebruik kan aan de bovenkant de hoes iets van de huid los getrokken worden om het vacuüm op te heffen.

Verzorging en reiniging van de Happy2splash waterproof zwemhoes
-

Droog de hoes na gebruik met een zachte (hand)doek. (let op: door condens kan ook de binnenkant vochtig
zijn)
Leg hem niet in de volle zon of in de buurt van een warmtebron
Bewaar de hoes na gebruik in een droge ruimte met een temperatuur niet hoger dan 25 graden.
www.Happy2splash.nl
Happy2Splash / MyMitella
Industrieweg – Stolwijk – 2821AL
email: info@happy2splash.nl
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