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Användarinstruktion

Mät höfter och midja 
och utgå från det 
större måttet för att 
välja rätt storlek  
på skyddet.

Öppna skyddet 
helt, placera änden 
med banden och 
kardborre mot 
ryggen och se till 
att banden är helt 
öppnade innan 
skyddet monteras. 
Konrollera att 
spärrskiktet är 
vänt utåt och att 
det mjuka vita 
innerfodret hamnar 
mot huden.

Förberedelser

Fixering

4 5
Dra försiktigt runt 
bandet till skyddets 
framsida och fäst 
med kardborren.

Placera skyddet 
mellan benen så 
att det sitter tätt 
och komfortabelt 
i grenen på an-
vändaren. Använd 
våtindikatorn 
som hjälp för att 
justera och centrera 
skyddet.

3
Vik och kupa skyddet 
på längden för att 
försäkra dig om att 
läckagebarriärerna 
står upp.

6
Fäst de nedre 
banden i riktning 
uppåt först för att 
få en tät passform i 
grenen. Fäst sedan 
de övre banden i 
riktning nedåt för att 
få en tät och bekväm 
passform.
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För mer information besök www.attends.se

Tips och Råd

Fixering

n   Se till att den veckade elastiken vid benet ligger 
på utsidan av skyddet - detta håller det vattentäta 
spärrskiktet avskilt från huden.

n  Håll tejpen mot ryggen när skyddet monteras  
- då vet du att det sitter på rätt håll.

n   Vid fixering bör de nedre banden först fästas i riktining 
uppåt och därefter de bör de övre banden fästas i riktning 
nedåt. Detta för att ge en tät och komfortabel passform.

n  Om skyddet fixeras när användaren ligger ner bör samma 
tillvägagångssätt som vid stående fixering av skyddet 
följas. Håll en hand bak på skyddet när du vänder 
användaren för att försäkra dig om att skyddet sitter kvar.

n   Använd våtindikatorn för att centrera skyddet.

Kassering av produkten

n  Rulla ihop skyddet och släng det enligt  
gällande lokal avfallshänvisning.

n   Spola inte ner skyddet i toaletten.

Byte

n   Kontrollera våtindikatorn - om våtindikatorn har 
försvunnit till mer än hälften av skyddets längd (60%) 
eller om avföring finns i skyddet så behöver det bytas. 
Skyddet kan återförslutas om så inte är fallet. 

n   Återförslut och återanvänd skyddet vid toalettbesök  
om skyddet är rent och torrt.

n   Fäst inte tejpen på huden.

n   Rengör huden enligt lokala föreskrifter.  
Rengör framifrån och bakåt. 

n   Undvik oljebaserade krämer om möjligt och  
använd aldrig puder eftersom det påverkar  
skyddets absorptionsförmåga vilket gör att  
urinen inte absorberas och huden utsätt för risk.

Vid val av skydd

n  Välj rätt storlek på Attends Slip Regular genom att mäta 
både höft-och midjemått, utgå ifrån det största måttet.

n   Välj absorptionsnivå utifrån mängden urin. Börja inte 
med en produkt med för hög absorptionsnivå.  

n   Attends Slip Regular är en effektiv lösning när det finns 
risk för att användaren avlägsnar kroppsformade skydd.

Vid läckage

n   Följ stegen för fixering och bedömning noga.

n   Kontrollera att du valt rätt storlek.

n   Öka endast skyddets absorptionsnivå när du 
kontrollerat att det inte handlar om ett fixerings-
problem eller efter klinisk bedömning. 

Attends Slip är testade och godkända av  
proDERM, institutet för dermatologisk forskning,  
vilket visar att produkten är hudvänlig.


