
Průvodce

Změřte velikost přes boky  
a pas. Pomocí těchto dvou 
rozměrů zajistíte správnou 
velikost kalhotek.

Kalhotky rozbalte a položte tak, 
aby byl okraj s páskou vzadu, 
postranní díl musí být úplně 
otevřený, zadní vrstva v textilním 
provedení musí být na vnější 
straně a jemná bílá vnitřní vrstva 
se musí dotýkat pokožky.

Před použitím rozložte a 
vytvarujte do tvaru misky.

Attends Adjustable umožňuje více způsobů nasazení, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám uživatele. 
Kalhotky může uživatel nasadit vsedě i vleže.

Příprava

Umístěte kalhotky mezi nohy 
tak, aby uživatel cítil pohodlí 
v tříslech. Použijte indikátor 
vlhkosti, který se nachází na 
zevní straně ve středu pomůcky.

Pásky otevřené na obou stranách

Křidélka obtočte kolem pasu 
směrem dopředu. Fixační pásky 
lze zafixovat kamkoli na přední 
stranu. Na pásky zatlačte, aby  
se dobře přilepily.

Fixační pásky lze opakovaně 
přelepit dle potřeby uživatele.
Pásky lze odlepit, nově nastavit  
a znovu přilepit.
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Fixační pásky lze opakovaně 
přelepit dle potřeby uživatele.
Pásky lze odlepit, nově nastavit  
a znovu přilepit.

Předtím, než si upravíte polohu 
kalhotek, upevněte na jedné 
straně fixační lepítko. 

Kalhotkami prostrčte jednu 
nohu a vnitřní část si upravte 
tak, aby Vám pohodlně seděla v 
oblasti třísel. Indikátor vlhkosti 
Vám pomůže při správném 
nasazení a vycentrování vnitřní 
části kalhotek. Výrobek si také 
můžete nejdříve zafixovat kolem 
nohy a pak můžete postupovat 
podle výše uvedeného návodu.

Postranní díl opatrně překlopte 
směrem dopředu. Fixační pásky 
lze zafixovat kamkoli na přední 
straně. Na pásky zatlačte, aby se 
dobře přilepily. 

Pásky otevřené na jedné straně
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Rady a tipy

Předtím, než si upravíte  
kalhotky, volně upevněte  
pásky po obou stranách.

Navlékněte kalhotky, jako byste 
si oblékali běžné spodní prádlo 
a vytáhněte je nahoru, aby Vám 
dobře seděly v oblasti hýždí. 
Indikátor vlhkosti Vám pomůže 
při správném nasazení  
a vycentrování vnitřní  
části kalhotek.

Obě pásky (lepítka) upevněné

Postranní křidélka opatrně obtočte 
kolem pasu směrem dopředu. 
Fixační pásky lze zafixovat kamkoli 
na přední část kalhotek. Na pásky 
zatlačte, aby se dobře přilepily.

Fixační pásky lze opakovaně 
přelepit dle potřeby uživatele.
Pásky lze odlepit, nově nastavit  
a znovu přilepit.

Nasazení

n  Kalhotky podélně přeložte  
a nepatrně vytvarujte.

n  Zvlněná část nohavičky musí 
směrovat ven od kalhotek.

n  Při nasazování kalhotek ponechte 
fixační pásky vzadu - pak víte,  
že jsou kalhotky správně nasazeny.

n  Indikátor vlhkosti na pomůcce je 
vodítkem pro případnou výměnu.

n  Fixační pásky lze zafixovat kamkoli 
na přední části. Na pásky zatlačte, 
aby se dobře přilepily. 

n  Fixační pásky lze opakovaně  
přelepit dle potřeby uživatele.  
Pásky lze odlepit, nově nastavit  
a znovu přilepit.

Výměna

n   Zkontrolujte indikátor vlhkosti – 
není-li indikátor vlhkosti vidět na 
více než polovině délky kalhotek, 
musí se kalhotky vyměnit. Pokud 
tomu tak není, lze výrobek ponechat.

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

n  Pásky nelepte na pokožku.

n  Je-li to možné, vyjměte  
znečištěné kalhotky zezadu.

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

n  Je-li to možné, nepoužívejte  
krémy na bázi oleje a ani pudry.  
Ty mohou zhoršit absorpční 
schopnost kalhotek, moč se  
bude špatně vstřebávat a vzniká  
tím riziko poškození pokožky.

Likvidace

n  Kalhotky srolujte a zlikvidujte 
podle místních pokynů pro likvidaci 
klinického odpadu.

n  Kalhotky nesplachujte do toalety.

Únik

n  Zkontrolujte, zda máte  
správnou velikost.

n  Zkontrolujte správné  
nasazení pomůcky.

Výběr

n  Vyberte si správnou velikost  
kalhotek podle velikosti boku  
a pasu - dle toho, co je větší.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Pokračování návodu na použití …


