
 

Használati útmutató 

Előkészület: 

Válassza ki a megfelelő méretet, mérje meg a csípőjét és a derekát, 
és válassza ki a kettő közül a legnagyobbat, hogy megtalálja a 
méretét. 
 

 

 

Nyissa ki teljesen a terméket, és helyezze a végét a szárnyakkal és 
a rögzítőszalagokkal együtt a hátoldalra, ügyelve arra, hogy a 
szárnyak teljesen kinyíljanak, mielőtt felhelyezné a betétet. 
Győződjön meg róla, hogy a hátlap kívül van, és a puha fehér belső 
bélés a bőr mellett van. 
 

Óvatosan nyomja össze, hogy meggyőződjön, hogy a szivárgásától 

réteg a bőr felületéhez érintkezik. 

 

 

Igazítsa a betétet úgy, hogy a lábak között szorosan illeszkedjen, 

de viselője kényelmesnek érezze azt lágyék tájékon is. 

 

 

 

Óvatosan húzza ki a szárnyat elölre és rögzítse a szalagokat. 

 

 

 



 

Rögzítse az alsó szalagokat úgy, hogy azok felfelé álljanak ezzel 

biztosítva az ágyék menti pontos illeszkedést. Majd rögzítse a 

felső szalagokat lefelé álló pozícióba, hogy a derék mentén is 

kényelmesen illeszkedjen. 

 

Tanácsok és tippek: 

Termék kiválasztása: 

▪ Fontolja meg az Attends betét használatát mielőtt áttér a nadrágpelenkára - ezek sokkal 

nagyobb diszkréciót biztosítanak. 

▪ Válassza ki a terméket a csípő- vagy derékméretnek megfelelően amelyik a nagyobb. 

▪ Válassza ki a nedvszívó képességet a vizelet mennyiségétől függően. Kezdje az alacsonyabb 

nedvszívó képességű például a 8-as szintet, mielőtt magasabbra váltana, a diszkrétebb és 

kényelmesebb illeszkedés érdekében. 

Csere 

▪ Ellenőrizze a nedvességjelzőt - ha a nedvességjelző eltűnt a betét hosszának felénél (60%), 

vagy ha a termék székletet tartalmaz, a betétet cserére szorul. A Slip Regular Small és az 

Extra Large, ha a nedvességjelző a sárgáról kék színűvé változott a betét hosszának felénél 

(60%), vagy ha a betétet székletet tartalmaz, a betétet ki kell cserélni.  

▪ Zárja vissza és használja újra a Slip-et WC-használat után, ha a termék tiszta és száraz. 

▪ Ne ragasszon ragasztó csíkot a bőrre. 

▪ Tisztítsa meg a bőrt a helyi szabályoknak megfelelően. Tisztítsa meg elölről hátrafelé. 

▪ Lehetőség szerint kerülje az olaj alapú krémeket és egyáltalán ne használjon púdereket. Ezek 

befolyásolják az abszorpciós képességet. megakadályozzák a vizelet felszívódását, és a 

betétet a bőrt veszélyeztetik. 

Illeszkedés: 

▪ Győződjön meg róla, hogy a gumírozott rész a lábszártőnél a betét külső részén helyezkedik 

el.  

▪ Tartsa a ragasztószalagokat hátul a pelenka felhelyezésekor- így tudja, hogy a megfelelő 

irányban van. 

▪ A pelenka rögzítésekor először az alsó szalagokat rögzítse. felfelé, majd a felső szalagokat 

lefelé, hogy kényelmes, pontos illeszkedést biztosítson. 

▪ Ha a terméket a felhasználó fekvő helyzetben szereli fel, ugyanazt a sorrendet kövesse, mint 

ha álló helyzetben szerelné fel. Annak biztosítása érdekében, hogy a termék a helyén 

maradjon, helyezze a kezét a pelenka hátuljára, amikor a beteget megfordítja. 

▪ Használja a nedvességjelzőt a betét középre helyezéséhez. 

Szivárgás: 

▪ Ellenőrizze a pelenka megfelelő illeszkedését. 

▪ Ellenőrizze, hogy a megfelelő méret használ-e.  

▪ Csak akkor növelje a betét nedvszívó képességét, ha ellenőrizte, hogy ez nem illeszkedési 

probléma, és ezt klinikailag igazolt is. 



Eltávolítás: 

▪ Tekerje fel a pelenkát, és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően hatástalanítsa. 

▪ Ne húzzuk le a WC-n. 

 

 

 

További információkért keresse a www.replant4care.hu weboldalát. 

http://www.replant4care.hu/

