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Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Inkontinenčné vložky
Inkontinenčné vložky Depend sú špeciálne navrhnuté pre ľahký únik 

moču.

Všeobecné informácie:
• Noste tesné priliehavé spodné prádlo.
• Inkontinenčné vložky nemajú rozlíšenie prednej a zadnej strany.

(s výnimkou vložiek Maximum) a absorbujú tekutinu po celej svojej dľžke.
• Po použití vyhoďte výrobok do koša.
• Pred použitím odstráňte príslušný obal a ochranný prúžok.

• Vyberte vložku z obalu.

• Odstráňte ochranný papierový prúžok.

• Umiestnite vložku lepiacou páskou smerom
dole na vnútornú stranu spodného prádla.

• Vložku dobre pritlačte, aby sa nemohla prehnúť
alebo posunúť.

Posledná kontrola:
• Vytiahnite si spodnú bielizeň dostatočne hore a zaistite dobré napojenie vložky v drieni.

Návod na použitie



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Depend pre mužov 1
Inkontinenčné vložky špeciálne navrhnuté pre mužov s veľmi 

malým únikom moču.

Všeobecné informácie:
• Noste tesné priliehavé spodné prádlo.
• Vložka je anatomicky tvarovaná, predná a zadná strana vložky

je odlišná.
• Po použití vyhoďte výrobok do koša.
• Pred použitím odstráňte príslušný obal a ochranný prúžok.

• Rozbaľte celý obal vložky.

• Vyberte vložku tak, že ochranný papierový prúžok
ostane v obale.

• Nalepte vložku širokou stranou hore do prednej
časti priliehavého spodného prádla.

• Vložku dobre pritlačte, aby sa nemohla prehnúť
alebo posunúť.

horná strana

spodná strana

Posledná kontrola:
• Vytiahnite si spodnú bielizeň dostatočne hore a zaistite, aby sa vložka nachádzala pred penisom.
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Návod na použitie



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Depend pre mužov 2
Inkontinenčné vložky špeciálne navrhnuté pre mužov s ľahkým 

únikom moču.

Všeobecné informácie:
• Noste tesné priliehavé spodné prádlo.
• Vložka je anatomicky tvarovaná, má odlíšenou prednú a zadnú stranu.
• Po použití vyhoďte výrobok do koša.

Pred použitím odstráňte príslušný obal a ochranný prúžok.

• Vyberte vložku z obalu.

• Skontrolujte, čo je predná a zadná strana výrobku.
Na ochranom prúžku na spodnej strane vložky
nalaznete označenie.

• Odstráňte ochranný papierový prúžok.

• Umiestnite vložku lepiacou plochou na vnútornú
stranu spodného prádla.

Posledná kontrola:
• Vytiahnite si spodnú bielizeň dostatočne hore a zaistite, aby sa vložka nachádzala pred penisom.
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Návod na použitie
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Krok 1:

Krok 2: 
Bez oblečenia

Krok 2: 
S oblečením

Krok 3:
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Slip Classic 
Výrobok DEPEND® Slip Classic je špeciálne navrhnutý pre použitie pri strednom 
stupni úniku moču, nie však v kombinácii s únikom stolice. Vďaka gumovým pásikom 
umožňuje tento výrobok jednoduchú výmenu.

Všeobecné informácie:
• V každom balení sa nachádza jeden pár extra zabalených gumových pásikov.
• Po použití plienku vyhoďte do odpadkového koša, ale pásky uschovajte pre ďalšie použitie.

• Skontrolujte, čo je predná a zadná strana.
• Vonkajšia strana výrobku je z bavlny a má zelené

spevnené gombíkové dierky.

• Ak už máte na sebe oblečenie, zapnite najskôr gumové
pásky na zadnej strane, zvnútra smerom von, aby boli
gombíky na vonkajšej strane - teda nedotýkali sa
pokožky.

• Prestrčte stranu bez pásikov medzi nohami smerom
dopredu a zapněne pásky v sede u stehien na
prednej strane. Potom si výrobok vytiahnite hore,
aby dobre sedel.

vonkajšia strana

vonkajšia strana

• Zapnite gumové pásky zvnútra smerom von, aby sa
gombíky nachádzali na vonkajšej strane - teda
nedotýkali sa pokožky.

• Oblečte si nohavičky Slip Classic ako spodnú bielizeň
a dobre porovnajte, aby dobre priliehali v oblasti drieku.

• Aby výrobok dobre sedel, predná a zadná
strana sa musí nachádzať v rovnakej výške,
gumové pásky by mali tvoriť mierny oblúk
smerom dole.
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Návod na použitie



TIPY
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Ak by bol gumový pásik príliš tesný alebo voľný, môžete ho jednoducho 
predĺžiť alebo skrátiť, a to nasledujúcim spôsobom.

• Skrátenie:
V pásku vystrihnite pozdĺžne gombíkovú dierku, prestrčte gombík vyrobenú 
gombíkovou dierkou. Zaistite, aby boli gombíky vidieť z vonkajšej strany.

• Predľženie:
Vezmite si pár extra pásikov, odstrihnite na jednej strane pásku gombík a
vystrihnite v jeho mieste gombíkovú dierku. Prestrčte gombík druhého pásku.
Upevnite ho na výrobku. Zaistite, aby boli gombíky vidieť z vonkajšej strany.

Posledná kontrola:
• Zaistite, aby pásiky neboli pretočené.
• Zaistite, aby prípadné kožné záhyby z vnútornej strany stehien zostali zvonka výrobku, predídete tak priesaku

a odreninám.
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Návod na použitie



Krok 1:

Krok 2:
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Naťahovacie nohavičky pre ženy alebo pre mužov

Naťahovacie nohavičky Depend sú určené pre stredný až ťažký únik moču, nie 
však v kombinácii s únikom stolice. Sú anatomicky tvarované a zaisťujú tak 
maximálnu ochranu a pohodlie. Depend ponúka variantu zvlášť pre ženy alebo 
pre mužov v širokej škále veľkostí.

Všeobecné informácie:
• Vyberte si správnu veľkosť, úroveň absorpcie a správny výrobok (muž / žena).
• Výrobok nenatrepávejte, ani nešúchajte medzi rukami. Tým sa poškodí vrstva celulózy

a vzniká priestor pre únik moču.
• Nohavičky po použití vyhoďte do koša.

• Vyberte nohavičky z obalu a dobre je roztiahnite.
Oblečte je ako bežné spodné prádlo. Zadná strana 
je označená farebným obdľžnikom.

• Nohavičky natiahnite tak, aby dobre držali
v oblasti drieku.

• Pre vyzlečenie natrhnite bočnú časť
nohavičiek smerom od seba.

Posledná kontrola:
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože z vnútornej strany stehien, zostali zvonka výrobku.

Predídete tak možnému pretečeniu a odreninám.
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Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:
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Naťahovacie nohavičky Easy-Fit 
Naťahovacie nohavičky Easy-Fit sú určené pre stredný až ťažký únik moču. 
Unikátny systém 2 v 1 umožňuje jednoduchú kontrolu a výmenu bez nutnosti 
vyzliekanie.

Všeobecné informácie:
• Vyberte si správnu veľkosť a oblečte si nohavičky ako bežné spodné prádlo.
• Výrobok nenatrepávejte a netrite ho medzi rukami. Poškodila by sa tak vrstva celulózy

a došlo by k pretečeniu.
• Použitý výrobok vyhoďte do koša.

• Vyberte nohavičky z obalu a dobre je roztiahnite.

• Nohavičky vytiahnite hore, aby dobre sedeli 
v oblasti drieku.

• Pomocou lepiaceho pásku môžete upraviť veľkosť.

• Pri vyzliekaní môžete nohavičky na
bokoch roztrhnúť.



Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

Krok 9:
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Easy-Fit - výmena nohavičiek

• Vyberte nohavičky z obalu a rozopnite lepiace pásky.
Teraz môžete roztrhnúť perforácii, ktorá sa nachádza na
prednej strane pod záhybom lepiacich pásikov asi 1 cm
od postranného švu. Keď zľahka natiahnete bočnú
stranu nohavičiek, uvidíte perforáciu.

• Rozviňte výrobok do šírky do tvaru misky.

• Sadnite si na toaletu, stoličku alebo okraj postele.
• Prestrčte výrobok medzi nohami smerom dopredu.

• Zalepte pásky najprv na jednej strane.

• Nohavičky máte teraz na jednej nohe. Postup
opakujeme aj na druhej strane.

• Vytiahnite nohavičky hore, aby dobre sedeli v
oblasti drieku. Pomocou lepiacich pásikov
môžete doupraviť veľkosť.

Aanleginstructies

Posledná kontrola: 
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože z vnútornej strany stehien, zostali zvonka výrobku.

Predídete tak možnému pretečeniu a odreninám.
• Zaistite, aby nohavičky dobre sedeli v oblasti drieku.

predná strana

zadná strana

Návod na použitie
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Krok 2:

Krok 3:
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Vkladacie plienky - výmena v stoji
Vkladacie plienky Depend sú navrhnuté pre stredný stupeň 

inkontinencie, sú vhodné aj pri úniku stolice.

Všeobecné informácie:
• Vyberte správnu úroveň absorpcie.
• Výrobok ma odlíšenou prednú a zadnú stranu (predná strana je krátka, zadná strana je dlhá).
• Výrobok nenatřepávejte a netrite ho medzi rukami.
• Používajte tesné spodné prádlo.
•
•

Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výmenu (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.

• Obopínajúci spodné prádlo si vytiahnite tesne
nad kolená.

• Roztvorte výrobok potlačenou stranou dolu, aby sa
vytvoril žliabok. Tekutina sa tak lepšie rozloží a ochranné
okraje sa tak dobre narovnajú. Krátku stranu vložné
plienky nechajte vpredu.

• Výrobok roztvorte opäť v slabinách.
Priliehavé spodné prádlo vytiahnite hore.

• Ubezpečte sa, že plienka dobre sedí na svojom
mieste.

Posledná kontrola:
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože z vnitří strany stehien zostali zvonka výrobku.

Predídete tak prípadnému pretečeniu a odreninám.
• Zaistite, aby výrobok dobre držal v oblasti drieku.
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Návod na použitie

Použitie tohto výrobku u geriatrických pacientov nemôžeme vždy odporúčať. 
Výrobok je voľne vložený v bielizni a možno ho ľahko odstrániť.

• Mužom, u ktorých dochádza len k úniku moču, umiestnite krátku stranu dozadu.

• U osôb s trvalým ochabnutím svalov alebo sa ztuhlýma nohami tesne pri sebe, rozbaľte
vnútornú časť vkladacie plienky vonku a prestrčte vkládací plienku medzi nohami smerom
dopredu. Predídete tak podráždeniu pokožky.

TIPY



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:
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Návod na použitie

Vkladacie plienky - výmena v sede
Vkladacie plienky Depend sú navrhnuté pre stredný stupeň inkontinencie. 
Sú vhodné aj pri úniku stolice.

•
•
•

•
•

•

• Vytiahnite si tesné spodné prádlo tesne pod kolená.

• Roztvorte výrobok potlačenou stranou hore, aby sa
vytvoril žliabok. Tekutina sa tak lepšie rozloží a
ochranné okraje sa tak dobre narovnajú. Krátku
stranu vkládací plienky nechajte vpredu.

• Vstaňte, výrobok vytiahnite hore a rozviňte v slabinách.
Oblečte si priliehavé spodné prádlo.

Posledná kontrola: 
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože z vnútornej strany stehien zostali zvonka výrobku.

Predídete tak možnému pretečeniu a odreninám.
• Zaistite, aby výrobok dobre držal v oblasti drieku.

TIPY

Všeobecné informácie:
Vyberte správnu úroveň absorpcie.
Výrobok ma odlíšenú prednú a zadnú stranu (predná strana je krátka, zadná strana je dlhá) 
Výrobok netrepajte a nešúchajte ho medzi rukami.
Používajte tesné spodné prádlo.
Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výmenu (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.

Použitie tohto výrobku u geriatrických pacientov nemôžeme vždy odporúčať. 
Výrobok je voľne vložený v bielizni a možno ho ľahko odstrániť.

• Mužom, u ktorých dochádza len k úniku moču, umiestnite krátku stranu dozadu.

• U osôb s trvalým skrátením svalov alebo sa ztuhlýma nohami tesne pri sebe, rozbaľte
vnútornú časť vkládací plienky vonku a prestrčte vkládací plienku medzi nohami smerom
dopredu. Predídete tak podráždeniu pokožky.



Krok 1:
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Návod na použitie

Vkladacie plienky - výmena v ľahu
Vkladacie plienky Depend sú navrhnuté pre stredný stupeň inkontinencie. 

Sú vhodné aj pri úniku stolice.

• Položte užívateľa na bok a natiahnite mu priliehavé
spodné prádlo nad kolená.

Krok 2:

Krok 3:

• Roztvorte výrobok dvojito do šírky potlačenou stranou
hore, aby sa vytvoril žliabok. Tekutina sa tak lepšie 
rozloží a ochranné okraje sa tak dobre narovnajú. 
Krátku stranu vkládací plienky nechajte vpredu.

• Výrobok v slabinách rozviňte a položte cez zadnú
časť tela, potom natiahnite jednou stranou spodnú
bielizeň

Krok 4: • Otočte užívateľa na chrbát. Zaistite, aby plienka dobre
držala na svojom mieste a natiahnite druhú stranu
spodného prádla.

•
•
•

•
•

•

Všeobecné informácie:
Vyberte správnu úroveň absorpcie.
Výrobok ma odlíšenú prednú a zadnú stranu (predná strana je krátka, zadná strana je dlhá) 
Výrobok netrepajte a nešúchajte ho medzi rukami.
Používajte tesné spodné prádlo.
Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výmenu (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.
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Posledná kontrola: 
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože z vnútornej strany stehien zostali zvonka výrobku.

Predídete tak prípadnému pretečeniu a odreninám.
• Zaistite, aby výrobok dobre držal v oblasti drieku.

TIPY Použitie tohto výrobku u geriatrických pacientov nemôžeme vždy odporúčať.
Výrobok je voľne vložený v bielizni a možno ho ľahko odstrániť.

• Mužom, u ktorých dochádza len k úniku moču, umiestnite krátku stranu dozadu.

• U osôb s trvalým zkácením svalov alebo sa ztuhlýma nohami tesne pri sebe, rozbaľte vnútorná
časť vkladacie plienky vonku a prestrčte vložné plienku medzi nohami smerom dopredu.
Predídete tak podráždeniu pokožky.



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:
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Návod na použitie

Absorpčné nohavičky Flex
Priedušné absorpčné nohavičky Depend Flex sú určené pre ťažký stupeň 

inkontinencie.

Všeobecné informácie:
• Vyberte si správnu veľkosť.
• Výrobok netrpajte a nešúchajte medzi rukami. Zamedzíte tak možnému poškodeniu

•

•

• Vyberte výrobok z obalu a roztiahnite pás.
Rozviňte výrobok do šírky.

• Položte výrobok vzadu na boky a vpredu
zapnite pás.

• Prestrčte výrobok medzi nohami smerom
dopredu.

• Upevnite lepiace pásky a doupravte veľkosť.

celulózy a možnému priesaku.
Na možnú potrebu výmeny upozorní indikátor vlhkosti (potlač na vonkajšej strane
sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.
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Posledná kontrola:
•
•
•

Skontrolujte, že sa lepiace pásky nedotýkajú pokožky, zabránite tak jej podráždeniu. 
Skontrolujte, či sa výrobok nachádza v správnej výške.
Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku.

• Absorpčné nohavičky Flex sú menej vhodné pre nočné použitie, vďaka svojmu tvaru.
Preto odporúčame na noc použiť skôr plienkové nohavičky Depend Slip Super Plus.

TIPY



Krok 2:
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Krok 1: • Vyberte výrobok z obalu a roztiahnite pás. Rozviňte
výrobok do šírky.

• Položte výrobok na stoličku alebo posteľ, aby si na neho
užívateľ mohol sadnúť, tak že budete môcť upevniť pás
okolo jeho bokov.

Krok 3:

Krok 4:

• Upevnite pás okolo bokov.
• Prestrčte výrobok dopredu medzi nohami.

• Rozviňte obe strany výrobku a zaistite, aby
predná i zadná strana priliehali.

Absorpčné nohavičky Flex - výmena v sede 
Priedušné absorpčné nohavičky Depend Flex sú určené pre ťažký 

stupeň inkontinencie.

Všeobecné informácie:
• Vyberte si správnu veľkosť.
• Výrobok netrepajte a nešúchajte medzi rukami. Zamedzíte tak možnému poškodeniu

•

•

celulózy a priesaku.
Na možnú potrebu výmeny upozorní indikátor vlhkosti (potlač na vonkajšej strane
sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.
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Krok 5: • Upevnite modrý lepiaci pásik.

Posledná kontrola:
•
•
•

Skontrolujte, že sa lepiace pásky nedotýkajú pokožky, zabránite tak jej podráždeniu. 
Skontrolujte, či sa výrobok nachádza v správnej výške.
Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku.

• Absorpčné nohavičky Flex sú menej vhodné pre nočné použitie, vďaka svojmu tvaru.
Preto odporúčame na noc použiť skôr plienkové nohavičky Depend Slip Super Plus.

TIPY
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Krok 1:

Krok 1:

Krok 3 a 4: 

• Vyberte výrobok z obalu a roztiahnite pás. Rozviňte
výrobok do šírky.

• Otočte užívateľa na bok, priložte výrobok na
zadok a bokový pás pod používateľa.

• Obráťte užívateľa späť na chrbát.
• Vytiahnite druhú stranu bokového pásu dopredu a

zapnite ho.
• Prestrčte výrobok medzi nohami dopredu a upevnite

modré lepiacej pásky.

Absorpčné nohavičky Flex - výmena v ľahu 
Priedušné absorpčné nohavičky Depend Flex sú určené pre ťažký stupeň 

inkontinencie.

Všeobecné informácie:
• Vyberte si správnu veľkosť.
• Výrobok netrepte a nešúchajte medzi rukami. Zamedzíte tak možnému poškodeniu

•

•

celulózy a priesaku.
Na možnú potrebu výmeny upozorní indikátor vlhkosti (potlač na vonkajšej strane
sa rozpije).
Použitý výrobok vyhoďte do koša.
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Posledná kontrola:
•
•
•

Skontrolujte, že sa lepiace pásky nedotýkajú pokožky, zabránite tak jej podráždeniu. 
Skontrolujte, či sa výrobok nachádza v správnej výške.
Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku.

• Absorpčné nohavičky Flex sú menej vhodné pre nočné použitie, vďaka svojmu tvaru.
Preto odporúčame na noc použiť skôr plienkové nohavičky Depend Slip Super Plus.

TIPY
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Krok 2:

Krok 3:
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Plienkové nohavičky - výmena v stoji.
Plienkové nohavičky sú navrhnuté pre ťažký stupeň inkontinencie aj pre únik 

stolice. Lepiace pásky umožňujú opakovanú kontrolu stavu.

Všeobecné informácie:
• Vyberte správnu veľkosť a absorpčnú úroveň.
• Výrobok netrepte a nešúchajte medzi rukami. Predídete tak poškodeniu celulózy a možnému

priesaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potrebu výmeny (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
• V mieste lepiacich pásku nepoužívajte púder, telové mlieko alebo krém.
• Použitý výrobok vyhoďte do koša.

• Vyberte výrobok z obalu a napnite ho do šírky bez
zásahu do vnútornej časti plienky.

• Vonkajšia strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Skontrolujte, kde je predná a zadná strana výrobku.

• Zadná strana má na bokoch lepiace pásky.

vnútorná strana

zadná strana

vonkajšia strana

predná strana



Krok 5:

Krok 6:

april 2014

Návod na použitie

• Rozbaľte prednú stranu a zapnite dolné
lepiacie pásky.

• Potom zapnite horné lepiace pásky.

Posledná kontrola:
•

• Prestrčte výrobok medzi nohami smerom dopredu a hore.
• Rozbaľte nohavičky na zadnej strane a stanovte presnú

výšku.

Krok 4:

Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku. 



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

april 2014

Návod na použitie

• Vyberte výrobok z obalu a napnite ho do šírky bez
zásahu do vnútornej časti plienky.

• Vonkajšia strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Skontrolujte, kde je predná a zadná strana výrobku.

•   Zadná strana má na oboch stranách lepiace pásky.

zadná strana

predná strana

vnútorná strana

vonkajšia strana

Plienkové nohavičky - výmena v sede
Plienkové nohavičky sú navrhnuté pre ťažký stupeň inkontinencie aj pre únik 

stolice. Lepiace pásky umožňujú opakovanú kontrolu stavu.

Všeobecné informácie:
• Vyberte správnu veľkosť a absorpčnú úroveň.
• Výrobok netrepte a nešúchajte medzi rukami. Predídete tak poškodeniu celulózy a možnému

priesaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potrebu výmeny (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
• V mieste lepiacich páskov nepoužívajte púder, telové mlieko alebo krém.
• Použitý výrobok vyhoďte do koša.



Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

april 2014

Návod na použitie

• Položte rozloženú plienku na stoličku, vnútorná strana
smeruje hore. Zadná strana s lepiacimi pásky smeruje k
operadlu.

• Posaďte uživatele doprostřed plenk. kalhotek.

• Prestrčte prednú stranu medzi nohami.

• Zalepte nohavičky, najprv spodné pásky, potom horný
pásky, prípadne doupravte veľkosť utiahnutím lepiacich
pások.

Posledná kontrola:
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku.

Predídete tak možnému priesaku a odreninám.

Krok 4: • Nechajte užívateľa, aby sa postavil.



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

april 2014

Návod na použitie

•

• Vonkajšia strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Skontrolujte, kde je predná a zadná strana výrobku.

•  Zadná strana má na oboch stranách lepiace pásky.

vnútorná strana

zadná strana

vonkajšia strana

predná strana

Plienkové nohavičky - výmena v ľahu
Plienkové nohavičky sú navrhnuté pre ťažký stupeň inkontinencie aj pre únik 

stolice. Lepiace pásky umožňujú opakovanú kontrolu stavu.

Všeobecné informácie:
• Vyberte správnu veľkosť a absorpčnú úroveň.
• Výrobok netrepte a nešúchajte medzi rukami. Predídete tak poškodeniu celulózy a možnému

priesaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potrebu výmeny (potlač na vonkajšej strane sa rozpije).
• V mieste lepiacich páskov nepoužívajte púder, telové mlieko alebo krém.
• Použitý výrobok vyhoďte do koša.

Vyberte výrobok z obalu a napnite ho do šírky bez 
zásahu do vnútornej časti plienky.



Krok 4:

Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

april 2014

Návod na použitie

• Otočte užívateľa na bok.

• Umiestnite zadnú stranu nohavičiek na zadok
užívateľa a zasuňte spodnú stranu pod užívateľa.

• Otočte užívateľa späť na chrbát.

• Prestrčte predný diel nohavičiek medzi nohami.

• Zalepte pásky na predný diel nohavičiek, najprv
spodné pásky a potom vrchné pásky.

• Pomocou lepiacich páskov upravte veľkosť, aby
nohavičky dobre sedeli.

Posledná kontrola:
• Zaistite, aby prípadné záhyby kože na vnútornej strane stehien zostali zvonka výrobku.

Predídete tak možnému priesaku a odreninám.




