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Pukemisohje

Tarvittaessa voi 
mitata lantion- ja 
vyötärönympäryksen 
oikean koon 
varmistamiseksi.

Avaa tuote ja 
aseta teippivyöt 
selkäpuolelle. 
Varmista, että vöiden 
taitokset on avattu 
kokonaan ennen 
vaipan pukemista. 
Varmista, että 
pehmeä, valkoinen 
sisäpinta tulee ihoa 
vasten.

Valmistelut

Pukeminen

4 5
Vedä siivekkeet 
eteen ja käytä 
sivuilla olevaa 
sinistä tarraa 
apuna vaipan 
pukemisessa.

Taita teippivaippa 
kuppimaiseksi 
ja aseta se 
haaroihin niin, 
että se istuu hyvin 
nivusista. Käytä 
kosteusindikaattoria 
apuna vaipan 
keskittämisessä.

3
Taita vaippa 
pituussuunnassa 
kuppimaiseksi 
varmistaaksesi, 
että vuotosuojat 
kääntyvät ulospäin.

6
Kiinnitä siniset teipit 
napakasti vaipan 
vedenpitävään 
pintamateriaaliin. 

Kun avaat teippejä, 
valkoinen teippiosa 
irroitetaan sinisestä 
alustasta.

7
Käyttäjän kehon mallista riippuen kiinnitysvyöt asettuvat  
eri kohtiin:

A. Päällekkäin C.  Sivuille lähelle 
vaipan reunaa

B.  Vastakkain 
lähelle toisiaan
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Attends Slip Active - teippivaipat ovat 
proDERM-testattuja dermatologisen 
tutkimusinstituutin toimesta.

Lisätietoja saadaksenne, vierailkaa sivuillamme www.attends.fi 

Vinkkejä ja neuvoja

Pukeminen

n   Varmista, että lahkeensuiden joustavat resorit jäävät 
teippivaipan ulkopuolelle - näin vaipan ulkopinta  
ei ole kosketuksessa ihon kanssa.

n  Teippivaippa on oikein päin, kun kiinnitysteipit  
ovat pukemista aloitettaessa selkäpuolella.

n   Kiinnitä siivekkeet käyttäjän vartalotyypistä  
riippuen joko vyöksi tai alaviistoon.

n  Jos siivekkeet menevät päällekkäin, teipit  
voidaan kiinnitää siivekkeiden päälle.

n  Jos tuote puetaan käyttäjän ollessa makuulla, varmista 
vaipan paikallaanpysyminen tukemalla kädelläsi vaippaa 
selkäpuolelta, kun käännät potilasta.

n   Käytä kosteusindikaattoria apuna asetellessasi  
vaippaa keskelle.

Hävittäminen

n  Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi  
kierrätysohjeiden mukaisesti.

n   Älä laita vaippa WC-pönttöön.

Vaihtaminen

n   Tarkista kosteusindikaattori - jos siitä on hävinnyt yli 
puolet (60%), tulisi tuote vaihtaa. Muuten tuotetta  
voi vielä käyttää.

n   Jos tuote on puhdas ja kuiva vessassa käynnin  
jälkeen, tuotetta voi käyttää edelleen.

n  Sinisen kiinnitysalustan tulee pysyä aina kiinni 
vaipassa. Avaa vaippa vetämällä valkoisesta teipistä.

n   Älä kiinnitä teippiä ihoon.

n   Puhdista iho sovittujen käytäntöjen mukaisesti.
Puhdista edestä taaksepäin.

n   Vältä öljypohjaisten ja jauhe-/talkkimaisten tuotteiden 
käyttöä vaipan kanssa, sillä ne vähentävät virtsan 
imeytymiskykyä.

Tuotevalikoima

n   Valkoiset tuotteet ovat huomaamattomat.

n   Siirry pienemmästä imukykysarjasta paksumpaan 
teippivaippaan vasta, kun se on välttämätöntä. 
Varmista, että kyse ei ole pukemis-/kiinnitysongelmien 
aiheuttamista ohivuodoista.

n   Tarvittaessa voit mitata lantion- ja vyötärönympäryksen 
oikean koon varmistamiseksi.

n   Teippivaipat ovat kiinnityksensä ansiosta hyvä  
vaihtoehto esim. muotovaipalle.

Ohivuoto

n   Tarkista vaipan hyvä istuvuus.

n   Tarkista, että olet valinnut oikean vaippakoon.

n   Siirry imukykyisempään tuotteeseen vain, jos olet 
varma, että kyse ei ole pukemis-/kiinnitysongelmien 
aihauttamista ohivuodoista.


