
Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl A
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Gebruiksaanwijzing

Hints en Tips
Productkeuze

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 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   Attends Pull-Ons zijn uitermate geschikt voor mensen 
die aan toilettraining doen en behoefte hebben aan de 
zekerheid van een absorberende inlegger.

Aantrekken

n  Zorg ervoor dat het product correct is aangetrokken, 
dus de voor- en achterzijde op de juiste positie. De 
achterzijde herkent u aan de gekleurde band, behalve bij 
de 5XS. Hierbij zit de gekleurde band aan de voorzijde.

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.

Attends Pull-Ons 
kunnen worden 
gedragen zoals 
normaal ondergoed. 
U kunt het broekje 
optrekken en 
uittrekken zo vaak 
als nodig is.

Voorbereiding

De broekjes zijn 
vervaardigd van  
elastisch en 
huidvriendelijk 
ademend materiaal  
zodat deze com-
fortabel aanvoelen 
tijdens het dragen.

Het verwijderen van 
de Attends Pull-Ons  
is na gebruik zeer 
eenvoudig: U kunt 
deze uitrekken zoals 
u gewend bent of  
indien nodig de  
zijkanten open-
scheuren zodat deze 
veilig verwijderd kan 
worden.
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Gebruik

Pasvorm Verwijderen
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Verwijderen

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

n  Spoel de Pull-On 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.


