
 

 

Használati útmutató 

Előkészítés 

Az Attends Contours (6-10) betétek használatához Attends rögzítőnadrág 

(Strech Pants) szükséges. Fontos a megfelelő méretű rögzítőnadrág 

kiválasztása – mérje le a csípő és a derék körméretét és a nagyobb értéket 

használva válassza ki a megfelelő méretű rögzítőnadrágot. 

 

 

Húzza fel a rögzítőnadrágot, majd tolja le térd fölötti magasságig és hajtsa fel 

az övrészt. Nyissa szét teljesen a betétet és győződjön meg arról, hogy a 

ragasztófelület kívülre, a puha, fehér pamutos rész pedig a test felé esik. 

Finoman hajtsa fel hosszanti irányban – csónakot formázva – a betétet, így 

biztosítva, hogy a szivárgásvédelmi szegélyek megfelelően álljanak. Ne fogja 

meg a szegélyeket, azok maguktól fognak természetesen illeszkedni a betéttel 

együtt. 

Rögzítés 

Helyezze a betétet elölről a combok közé, a nagyobb részét az ülep irányába 

hátra. 

 

 

 

Simítsa ki a betétet és húzza fel a rögzítőnadrágot az ágyék irányába úgy, hogy 

pontosan illeszkedjen a testhez. 

 

 

 

 

Igazítsa el a rögzítőnadrágot úgy, hogy befedje a betétet és győződjön meg 

róla, hogy a hátsó rész nem gyűrődött fel. 

 

 

 

 

A rögzítőnadrág el kell, hogy fedje a betétet. Végül ellenőrizze, hogy mind a 

rögzítőnadrág, mind a betét megfelelően illeszkedik. 

 

 

 

 

 



 

Tanácsok és Tippek 
 

Kiválasztás 

Olyan nedvszívású betétet válasszon, mely megfelel a beteg igényeinek. 

A derék/csípő méretének megfelelő rögzítőnadrágot válasszon. 

5-ös nedvszívó fokozatig megfelelően testhez álló fehérneművel bármely betét hordható. 

Minél kisebb betétet választunk, annál nagyobb a beteg komfortérzete. 

Felhasználás 

Ellenőrizze, hogy megfelelően széthajtotta-e a betétet felhasználás előtt. 

Ne rázza meg a betétet! 

A betét kisebbik végét helyezze előre, a nagyobbikat pedig a test hátuljához. 

Finoman hajtsa fel a betétet hosszanti irányban, csónakot formázva. 

Ne fogja meg a szivárgásvédelmi szegélyeket, azok maguktól fognak természetesen illeszkedni a betéttel együtt. 

Férfiak esetében pozícionálja a betétet előre a fehérneműben, míg nők esetében középre. 

Győződjön meg róla, hogy megfelelő méretű rögzítőnadrágot vagy annak megfelelő fehérneműt alkalmaz-e. 

Ha a betét alkalmazásakor a beteg fekvő testhelyzetben van, ugyan azt az eljárást kövesse, mint álló testhelyzetben. 

A betét cseréje 

Ellenőrizze a nedvességjelzőt – ha a nedvességjelző a betét hosszának több mint feléről (60 %) eltűnik, a betét 

cseréje szükségessé válik.  

A tiszta és száraz betét WC használat után újra felhasználható. 

Távolítsa el a beszennyeződött betétet a hátsótól. 

Tisztítsa meg a bőrt a helyi szokásoknak megfelelően. A tisztítással haladjon elölről hátulra. 

A megoldható, kerülje az olaj alapú krémeket. Hintőport ne használjon, mivel hatással lehet a nedvszívó képességre 

és megakadályozhatja a vizelet elszívását, ezáltal kockázatnak téve ki a bőrt. 

Szivárgás 

Ellenőrizze a használat minden aspektusát. 

Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű-e a rögzítőnadrág. 

Csak akkor válasszon nagyobb nedvszívó kapacitású terméket, ha a szivárgás oka nem a felhasználás módjában van 

és szakértő állapítja meg a szükségességét. 

Megsemmisítés 

Csavarja össze a betétet és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően semmisítse meg. 

Ne húzza le a WC-n. 

Az Attends rögzítőnadrág többször használatos. 

 

 


