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Gebruiksaanwijzing

Het is aanbevolen 
om de Attends 
Stretch Pants 
te gebruiken in 
combinatie met de 
Attends inleggers 
van Contours 
(absorptieniveau 
5-10). Maak gebruik 
van het speciale 
Attends 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.

Trek de Stretch Pant 
aan en laat deze 
vervolgens zakken tot 
net boven de knieën  
en trek vervolgens de 
heupband iets strak 
naar boven richting de 
bovenbenen. 

Vouw de inlegger 
volledig open met de 
zachte absorberende 
laag naar boven. 

Strek de inlegger en 
maak er voorzichtig  
een bootvorm van in  
de lengte zodat de  
anti-lek randjes  
overeind staan. De  
anti-lek randjes vormen 
zich vanzelf met de 
natuurlijke pasvorm  
van de inlegger.

Voorbereiding

Gebruik 

De Attends 
Stretch Pant 
moet de inlegger 
volledig bedekken. 
Controleer tenslotte 
of zowel de Stretch 
pant en inlegger 
behaaglijk zitten.

Zodra de Stretch 
Pant in de juiste 
positie zit kunt u de 
inlegger aan voor- en 
achterzijde nog eens 
goed recht trekken en 
gladstrijken. Voorkom 
dat de voor- of 
achterzijde niet naar 
binnen gevouwen zit 
en goed aansluit op 
het lichaam.

Strijk de inlegger 
voorzichtig glad 
tegen het lichaam en 
zorg voor een goede 
aansluiting aan voor- 
en achterzijde. Trek 
vervolgens de Stretch 
Pants omhoog tot 
tegen het kruis 
gedeelte zodat 
de inlegger goed 
gefixeerd is. 

Plaats de inlegger 
tussen de benen 
zoals hiernaast 
weergegeven met  
de brede kant aan  
de achterzijde van 
het lichaam.
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Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be



Attends Contours is getest en 
goedgekeurd door proDERM,  
Instituut voor toegepast 
dermatologisch onderzoek.

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

Hints en Tips

Aantrekken

n   Vouw het product voor het aanbrengen volledig  
open. Doe dit liefst enige tijd voor het aanbrengen.

n   Schud of klop het product niet uit.

n   Plaats het smalle gedeelte aan de voorzijde en het  
brede gedeelte aan de achterzijde van het lichaam.

n   Vouw het product in de lengte open en maak er 
voorzichtig een bootvorm van zodat de inlegger  
zijn natuurlijke pasvorm krijgt en de kern zich  
enigszins vult met lucht.

n   Raak de anti-lek randen niet aan, deze zullen zich  
in de juiste positie uitstrekken met het openvouwen  
en voorvormen van de inlegger.

n  Bij mannen kan de Contours meer naar voren  
worden gepositioneerd.

n   De juiste maat fixatiebroekje is erg belangrijk zodat  
de inlegger perfect aansluit op het lichaam.

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

Verwijderen

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

n   Spoel de Contours na gebruik nooit door het toilet.

n  Attends Stretch Pants zijn herbruikbaar.

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   Droge en schone inleggers kunnen na het  
toiletteren opnieuw worden aangebracht.

n   Verwijder verzadigde inleggers via  
de achterzijde indien mogelijk.

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

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

n   De Contours 5 kan eventueel in het eigen, goed 
aansluitende, ondergoed worden gedragen.

n   Grotere producten zijn niet per definitie altijd veiliger! 
Een gerichte productkeuze biedt meer waardigheid  
en comfort voor de gebruiker.

Bij doorlekken

n   Controleer of het product op de juiste manier is 
aangebracht en of de juiste absorptiecapaciteit is 
gebruikt. Attends Contours (Regular/ Air Comfort)  
is in 7 absorptiecapaciteiten beschikbaar (Contours 
Regular 5-10, Contours Air Comfort 4-10).

n   Controleer of u de juiste maat Stretch Pant heeft gebruikt.

n   Verhoog alleen de absorptiecapaciteit als u er zeker  
van bent dat het product juist is aangebracht en de  
juiste maat Stretch Pant is gebruikt.


