Průvodce
Příprava
Kalhotky úplně
otevřete a okraj s
křidélky a fixačními
páskami umístěte
dozadu, tak aby před
nasazením kalhotek
byla křidélka
zcela otevřená.
Zkontrolujte, zda
zadní plocha směřuje
ven a zda se jemná
vnitřní plocha dotýká
pokožky.

Změřte boky a pas
a větší z těchto
dvou měření určuje
správnou velikost
vybraných kalhotek.
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Kalhotky podélně
přeložte a nepatrně
vytvarujte do tvaru
misky. Ochranné bariéry
se takto mírně vztyčí. S
kalhotkami netřepejte.

Nasazení
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Kalhotky umístěte
mezi nohy tak, aby
dobře seděly a aby
byly v oblasti hýždí
pohodlná. Indikátor
vlhkosti použijte
jako pomůcku pro
správné nasazení
a vycentrování
kalhotek.

Nejdříve upevněte
křidélka na suchý zip,
aby pomůcka dobře
přilehla k hýždím.
Poté upevněte
křidélka s lepícími
pásky směrem k
sobě, aby pomůcka
dobře seděla. Při
sundávaní sundavání
kalhotek odtrhněte z
modré pásky pásku
bílou.

Křidélko jemně
přetáhněte
přes přední
část pomůcky a
upevněte pásky.
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V závislosti na anatomii těla mohou být křidélka použita:

A. Přes sebe

B. Téměř u sebe

C. V
 blízkosti
okraje kalhotek
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Tipy a rady
Výběr

Nasazení

n Než použijete kalhotky, zvažte nejprve tvarované
vložky Attends, které jsou diskrétnější.

n Zkontrolujte, zda se zvlněná část nohavičky nachází
na vnější straně výrobku Slip - vodotěsná zadní plocha
takto není v kontaktu s pokožkou.

n Kalhotky si zvolte podle velikosti pasu nebo boků
– volte větší rozměr z nich.

n Při nasazovaní pomůcky ponechte fixační pásky vzadu
– pak víte, že výrobek nasazujete správně.

n Na základě množství úniku moči si zvolte odpovídající
stupeň absorpce. Předtím, než si vyberete vyšší stupeň,
začněte s nižším stupněm absorpce, například stupeň 8,
aby Vaše pomůcka byla diskrétní a pohodlná.

n V závislosti na anatomii uživatele se křidélka použijí
jako pás nebo se upevní směrem k tříslům.

n Kalhotky nabízejí účinné řešení pro klienty,
kterým tvarované vložky nesedí.

n V případě, že se křidélka překrývají je možné je
přilepit i přes sebe.

Výměna

n Kalhotky je možné obléci i ve stoje, pokud to zdravotní
stav uživatele dovolí. Další možností je kalhotky nasadit
obráceně a tím křidélka přilepit na zádech.

n Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud není indikátor
vlhkosti vidět na více než polovině délky kalhotek
(60%), musí se výrobek vyměnit. Pokud tomu tak
není, lze výrobek znovu použít.

n Indikátor vlhkosti použijte k vycentrování celé pomůcky.

n Pokud jsou při použití toalety kalhotky suché a čisté,
uzavřete je a opakovaně použijte.

Únik
n Zkontrolujte správné nasazení a výběr pomůcky.

n Pokud chcete kalhotky otevřít, musíte odlepit bílé
lepítko, modré by mělo zůstat na svém místě.
n Pásky nelepte na pokožku.

n Zkontrolujte, zda máte správnou velikost.
n Pomůcky s vyšší absorpční schopností použijte pouze
v případě, kdy jste si jistí, že kalhotky nevyhovují a na
základě klinického zhodnocení.

n Pokožku očistěte podle Vašich doporučených
postupů. Čistěte zepředu směrem dozadu.

Likvidace
n Je-li to možné, nepoužívejte krémy na bázi oleje.
Pudry nepoužívejte vůbec. Tyto preparáty ovlivní
absorpci kalhotek, moč se bude špatně vstřebávat
a vzniká tím riziko poškození pokožky.

n Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle platných
postupů pro likvidaci klinického odpadu.
n Kalhotky nesplachujte do toalety.

Attends Slip Active testoval a schválil
proDERM, institut pro aplikovaný
dermatologický výzkum.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

