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Pukemisohje

Varmista, että 
koko on oikea 
käyttäjälleen.

Avaa tuote kokonaan 
ja samoin molemmat 
vyöt. Aseta 
avatut teippivyöt 
selkäpuolelle. 
Varmista, että vaipan 
pehmeä valkoinen 
sisäpinta tulee ihoa 
vasten.

Valmistelut

Aseta vaipan vyöt 
vyötärön ympärille ja 
kiinnitä sininen tarra 
edessä toisenpuolen 
vyöhön.

Varmista, että 
vaippa on aseteltu 
kuppimaiseksi. 
Vedä vaippa ensin 
varovasti selän 
takaa eteen ja sitten 
tiiviisti ylös haaroihin 
napakan istuvuuden 
saamiseksi.
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Pukeminen

Oikaise vaippa 
ja vedä se kohti 
vyötäröllä olevaa 
vyötä. Aseta 
tuote paikalleen 
kiinnittämällä siniset 
tarrat vyöhön.
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Taita vaippa 
pituussuunnassa 
kuppimaiseksi 
varmistaaksesi, 
että vuotosuojat 
kääntyvät ulospäin.

3

D
ry & Discr

ee
t



Lisätietoja saadaksenne, vierailkaa sivuillamme www.attends.fi 

Neuvoja ja vinkkejä

Pukeminen

n   Taita vaippa pituussuunnassa kuppimaisesti. 

n   Pidä teippivyöt selkäpuolella pukiessasi tuotetta  
- silloin tiedät vaipan olevan oikein päin. 

n   Käytä kosteusindikaattoria apuna tuotteen  
keskelle asettelussa. 

n   Jos tuotetta puetaan makuuasennossa olevalle 
käyttäjälle, toimi samoin kuin seisovan henkilön kanssa.

Hävittäminen

n  Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi 
jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

n   Älä laita suojaa WC-pönttöön.

Vaihtaminen

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

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

n   Poista käytetty tuote takakautta, jos mahdollista.

n   Puhdista iho sovittujen käytäntöjen mukaisesti. 
Puhdista edestä taaksepäin.

n   Vältä ölypohjaisten ja jauhe-/talkkimaisten  
tuotteiden käyttöä vaipan kanssa, sillä  
ne heikentävät virtsan imeytymistä.

Tuotevalikoima

n   Valitse käyttäjälleen oikean kokoinen Attends  
Flex - vyövaippa.

n   Valitse vaipasta oikea imukyky käyttäjälleen ja 
aloita valitsemalla ensin matalampi imukyky ja siirry 
imukykyisempään tuotteeseen tarpeen niin vaatiessa.

n   Flex on kiinnityksensä ansiosta  
hyvä vaihtoehto esim. muotovaipoille. 

Ohivuodot

n   Seuraa pukemisen ja kiinnittämisen ohjeistusta tarkasti.

n   Tarkista vaipan istuvuus ja oikea koko.

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

Attends Flex -vyövaipat on testattu ja 
hyväksytty dermatologista tutkimusta 
tekevän instituutin toimesta.


