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Gebruiksaanwijzing

Maak gebruik van 
een meetlint en 
meet daarmee de 
heup of omvang 
van het middel. Op 
het meetlint of de 
assortimentskaart 
van Attends kunt u 
de benodigde maat 
handig aflezen.

Vouw het product 
voorzichtig open 
met de heupbanden 
en plakstrips naar 
de buitenzijde 
gevouwen 
zoals hiernaast 
weergegeven. Wees 
er zeker van dat de 
achterzijde onder 
ligt en de zachte, 
absorberende, 
bovenzijde met anti- 
lekrandjes naar 
boven wijst.

Voorbereiding

Gebruik 

4 5
Strek de 
heupbanden om 
het middel naar de 
voorzijde van de slip 
en sluit de plakstrips 
zodanig dat de slip 
goed aansluit.

Positioneer de slip 
tussen de benen 
zodat het goed en 
comfortabel aansluit 
op het kruis. Gebruik 
eventueel de 
vochtindicator om 
het product correct 
te centreren.

3
Vouw een 
voorzichtige 
komvorm over 
de lengte van de 
inlegger waardoor 
de anti-lekrandjes 
in de juiste positie 
komen te staan.

6
Bevestig de plakstrips 
zoals hiernaast op het 
plaatje weergegeven. De 
onderste plakstrips (1 en 
2) als eerste en iets naar 
boven gericht. Vervolgens 
de bovenste plakstrips (3 
en 4) en iets naar onderen 
gericht zodat er een goede 
aansluiting rondom het 
middel ontstaat.
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Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be



Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

Hints en Tips

Gebruik 

n   Zorg dat het uitstaande materiaal van de beenelastieken 
aan de buitenzijde van de Slip blijft.

n  Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de slip de 
plakstrips aan de achterzijde zitten. Zodoende weet  
u zeker dat de slip juist aangebracht wordt.

n   Bevestig bij het aanbrengen van de slip de onderste 
plakstrips (1 en 2) als eerste en iets naar boven gericht. 
Vervolgens de bovenste plakstrips (3 en 4) en iets naar 
onderen gericht zodat er een goede aansluiting rondom 
de middel ontstaat.

n  Indien de slip wordt aangebracht bij een liggende persoon 
dan is dezelfde volgorde van aanbrengen van toepassing 
als bij een staande positie.

n   Gebruik de vochtindicator op de achterzijde  
om het product correct te centreren.

Verwijderen

n  Rol de Slip na gebruik op en deponeer deze in de 
daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.

n   Spoel de Slip na gebruik nooit door het toilet.

Verwisselen

n   Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer 
dan de helft (60%) vervaagd is dan is de inlegger 
verzadigd en dient te worden vervangen.

n   U kunt de Slip hergebruiken door de hersluitbare 
plakstrips indien de slip bij het toiletteren schoon  
en droog is.

n   Bevestig geen plakstrip aan de huid.

n   Verschoon en verzorg de huid volgens voorschrift,  
bij voorkeur van voren naar achteren.

n   Gebruik de Slips niet in combinatie met zalf, olie of 
poeder omdat deze de absorptiecapaciteit negatief 
beïnvloeden. Zodoende wordt urine niet volledig 
opgenomen waardoor de huid mogelijk geïrriteerd  
en beschadigd raakt.

Productkeuze

n   Overweeg ook het gebruik van geschikte inleggers in 
combinatie met Stretch Pants in plaats van alleen Slips. 
Deze zijn in gebruik zeer discreet.

n   Maak gebruik van een meetlint en meet daarmee 
de heup- middelomvang. Op het meetlint of de 
assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde 
maat handig aflezen. 

n   De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte 
product is afhankelijk van de mate van incontinentie. De 
beslisboom en het numerieke systeem van Attends is 
daarbij zeer behulpzaam. 

n   Slips zijn uitermate geschikt voor zowel zware  
urine als ontlastingincontinentie.

Bij doorlekken

n   Controleer nogmaals of het product juist is aangebracht 
en of de juiste absorptiecapaciteit is gekozen.

n   Controleer nogmaals of u de juiste maat hebt gekozen.

n   Verhoog alleen de absorptiecapaciteit als u er zeker  
van bent dat het product juist is aangebracht.

Attends Slips zijn getest en goedgekeurd 
door proDERM, Instituut voor toegepast 
dermatologisch onderzoek.


