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Průvodce

Fixační kalhotky 
Attends Stretch 
Pants používejte 
v kombinaci s 
tvarovanou vložkou 
Attends (Contours 
6 - 9). Důležitá je 
správná velikost 
fixačních kalhotek- 
změřte boky a pas. 
Větší z těchto dvou 
rozměrů určuje 
správnou velikost 
vybraných kalhotek.

Navlékněte si fixační 
kalhotky, poté si je 
stáhněte těsně nad 
kolena 

Rozbalte vložku, 
vnější strana musí 
být směrem ven, 
jemná bílá vnitřní 
strana musí být 
uvnitř. 

Vložku opatrně 
přeložte a podélně 
vytvarujte, aby se 
napřímily ochranné 
bariéry.Bariér se 
nedotýkejte, samy 
se vytvarují a budou 
přirozeně sedět.

Příprava

Nasazení

Fixační kalhotky 
musí překrývat 
vložku. Na závěr 
zkontrolujte, zda 
vložka i fixační 
kalhotky dobře sedí.

Fixační kalhotky si 
nasaďte tak, aby 
zakryly vložku a 
zkontrolujte, zda 
není zadní plocha 
přeložená směrem 
dovnitř.

Vložku vyhlaďte 
a fixační kalhotky 
si natáhněte na 
hýždě tak, aby Vám 
příjemně seděly.

Umístěte vložku 
mezi stehna. Pokud 
je to možné, vložte 
ji zepředu dozadu a 
větší částí směrem  
k hýždím.
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Pro více informací navštivte www.attends.cz

Rady a tipy

Nasazení

n   Před nasazením vložky ji úplně rozevřete.

n   Vložku neprotřepávejte.

n   Umístěte menší konec vložné pleny na přední straně  
a větší konec podložky na zadní straně těla.

n   Přeložte pomůcku podélně a opatrně  
do tvaru poháru.

n   Nedotýkejte se ochranných bariér - ohnou se  
a vytvarují se spolu s vložkou.

n  Umístěte vložku u mužů směrem dopředu  
a u žen doprostřed.

n   Zkontrolujte, zda používáte správnou velikost 
fixačních kalhotek, nebo jejich odpovídající ekvivalent.

n   Pokud nasazujete vložku ležícímu klientovi, 
postupujte stejným způsobem, jako bylo  
popsáno u stojícího klienta.

Likvidace

n  Vložku srolujte a zlikvidujte podle platných  
postupů pro likvidaci klinického odpadu.

n   Vložku nesplachujte do toalety.

n   Fixační kalhotky Attends Stretch Pants  
jsou určené pro opakované použití.

Výměna

n   Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud není indikátor 
vlhkosti vidět na více než polovině délky vložky (60%), 
musí se výrobek vyměnit. Pokud tomu tak není, lze 
pomůcku nadále ponechat.

n   Čisté a suché vložky lze znovu použít i po použití toalety.

n   Pokud je to možné, vyjměte znečištěnou vložku zezadu.

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

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

Výběr

n   Podle individuálních požadavků klienta, vyberte  
vložku s odpovídajícím stupněm savosti.

n   Fixační kalhotky vyberte podle velikosti boků/pasu.

n   Těsně přiléhající spodní prádlo lze oblékat s výrobky 
do stupně savosti 5.

n   Čím menší vložku si vyberete, tím větší diskrétnost  
a pohodlí pro uživatele.

Únik

n   Zkontrolujte správné nasazení a výběr vložky.

n   Zkontrolujte správnou velikost fixačních kalhotek.

n   Absorpční schopnost vložky zvyšte pouze v případě, 
když zjistíte, že dosavadní vložka nestačí a to po 
klinickém zhodnocení.

Attends Contours jsou testovány 
a schváleny proDERM, ústav pro 
aplikovaný dermatologický výzkum.


