Aanleginstructies
Inlegkruisjes en Verband
Depend® Inlegkruisjes en Verband zijn speciaal ontworpen voor
zeer licht tot matig urineverlies.
Algemene informatie:
• Draag goed aansluitend ondergoed.
• Het inlegkruisje/verband heeft geen voor- of achterkant en
het absorbeert over de gehele lengte.
• Product na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet door het toilet spoelen.
• Bij het inlegkruisje (1560) wordt de individuele verpakking en beschermstrook
tegelijkertijd verwijderd.

Stap 1:

• H
 aal het verband uit de verpakking en
vouw het in de breedte licht komvormig.

Stap 2:

• V
 erwijder de papieren beschermstrook
aan de onderzijde van het verband.

Stap 3:

• P
 laats het verband, met de plakstrook
naar beneden, aan de binnenkant van het
ondergoed.
• Druk het verband goed aan, zodat het verband
niet kan omvouwen en/of verschuiven.

Laatste controle:
• Trek het ondergoed goed omhoog en zorg voor een goede aansluiting in het kruis.
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Inlay Classic
Depend® Inlay Classic is een klassiek verband. Dit kenmerkt zich in de niet-anatomische
vorm en een bijzondere lengte. Het verband is speciaal ontworpen voor gebruik bij
zeer licht urineverlies al dan niet in combinatie met klachten van een spoor van
ontlastingverlies of vochtige flatulentie (winderigheid).
Algemene informatie:
• Draag goed aansluitend ondergoed.
• Het verband heeft geen voor- of achterkant en absorbeert over de gehele lengte.
• Het verband na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet door het toilet spoelen.
• Het verband is NIET geschikt om als extra absorptie in een ander product te leggen.
Hiervoor adviseren wij Depend Slip Inlay - code 1967.

Stap 1:

• Haal het verband uit de verpakking.

Stap 2:

• V
 erwijder de papieren beschermstrook
aan de onderzijde van het verband.

Stap 3:

• P
 laats het verband, met de plakstrook naar
beneden, aan de binnenkant van het ondergoed.
• Druk het verband goed aan, zodat het verband
niet kan omvouwen en/of verschuiven.

Laatste controle:
• Trek het ondergoed goed omhoog en zorg voor een goede aansluiting in het kruis.
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For Men Shields
Depend® For Men Shields zijn speciaal ontworpen
voor mannen met druppelincontinentie.
Algemene informatie:
• Draag goed aansluitend ondergoed.
• De inlegger is anatomisch gevormd en heeft hierdoor een
duidelijke voor- en achterkant.
• Product na gebruik weggooien in de prullenbak.
Niet doorspoelen door het toilet.
• Bij de Shields wordt de individuele verpakking en
beschermstrook tegelijkertijd verwijderd.

Stap 1:

• Vouw de individuele verpakking in zijn geheel open.

Stap 2:

• V
 erwijder de inlegger zodanig dat de papieren
beschermstrook achterblijft in de verpakking.

Stap 3:

• P
 lak de inlegger met de brede kant voor boven,
in de voorzijde van een aansluitende elastische
onderbroek.

bovenkant

onderkant

Stap 4:

• D
 ruk de inlegger goed aan, zodat deze niet kan
omvouwen en/of verschuiven.

Laatste controle:
• Trek het ondergoed goed omhoog en zorg ervoor dat de inlegger voor de penis zit.
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For Men Guards
Depend® For Men Guards is speciaal ontworpen voor mannen
en wordt gebruikt bij matig urineverlies.
Algemene informatie:
• Draag goed aansluitend ondergoed. Bij voorkeur een strakke
slip of strakke boxershort.
• Het verband heeft een boven- en onderzijde.
• Het verband na gebruik weggooien in de prullenbak.
Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het verband uit de verpakking en vouw het
product in de breedte licht komvormig.

Stap 2:

• C
 ontroleer wat de voor- en achterkant van het
product is, dit staat op de beschermstrook aan de
onderkant van het verband aangegeven met
‘front - frente - devant - voorkant’.

Stap 3:

• V
 erwijder de papieren beschermstrook aan de
onderzijde van het verband. De plakstrip wordt
hierdoor zichtbaar.

Stap 4:

• P
 laats het verband, met de plakstrook naar
beneden, aan de binnenkant van het ondergoed
ter hoogte van de penis.

Laatste controle:
• Trek het ondergoed goed omhoog en zorg ervoor dat het verband voor de penis zit.
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Slip Classic
Depend® Slip Classic is speciaal ontworpen voor gebruik bij matig urineverlies,
al dan niet in combinatie met klachten van een spoor van ontlastingverlies of
vochtige flatulentie (winderigheid). Met behulp van losse elastieken is dit
product uitermate geschikt om eenvoudig tussentijds te verschonen, zonder
dat de kleding hoeft te worden uitgetrokken.
Algemene informatie:
• In ieder pak zit één paar apart verpakte heupelastieken. Deze elastieken zijn 30x herbruikbaar.
• Het verband na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

Buitenkant

Stap 2:
Zonder kleding
Buitenkant

Stap 2:
Met kleding

Stap 3:

• C
 ontroleer wat de binnen- en buitenkant van het
verband is.
• De buitenkant van het product is katoenachtig en
heeft groene verstevigde knoopsgaten.
• Vouw het product in de breedte licht komvormig.

• B
 evestig eerst de heupelastieken van binnen
naar buiten, zodat de knopen aan de buitenkant
zitten - dus niet tegen de huid aankomen.
• Trek de Slip Classic aan als een onderbroek en
trek deze goed op voor een goede aansluiting in
het kruis.

• A
 ls er al kleding gedragen wordt, bevestig dan eerst
de heupelastieken aan de achterkant (van binnen
naar buiten, zodat de knopen aan de buitenkant
zitten - dus niet tegen de huid aankomen).
• Haal de kant zonder elastieken tussen de benen door
naar voren en bevestig de elastieken, al zittend, om
de bovenbenen aan de voorkant. Trek vervolgens
het product goed op voor een goede aansluiting in
het kruis.

• O
 m het product goed aan te laten sluiten
moeten de voor- en achterkant even hoog
zitten en de elastieken in een boogje over
de heupen lopen.
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Laatste controle:
• Zorg dat de elastieken niet gedraaid zitten.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

TIPS

Mocht het elastiek te strak of te los zitten, dan kunnen deze op de volgende
manier eenvoudig langer of korter gemaakt worden:
• Korter:
Door in het elastiek in de lengte een knoopsgat te knippen. Haal de knoop van
een uiteinde door het gemaakte knoopsgat. Zorg dat de knopen aan de buitenkant
zichtbaar zijn.
• Langer:
Neem een extra paar elastieken, knip aan één kant van het elastiek de knoop af
en maak op die plaats een knoopsgat. Haal de knoop van het 2e elastiek er door.
Maak ze vast aan het product. Zorg dat de knopen aan de buitenkant zichtbaar zijn.
N.B.: Extra elastieken zijn verkrijgbaar via Depend Advies - telefoon 0318 - 697 456.
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Pants voor Mannen en voor Vrouwen
Depend® Pants zijn ontworpen voor uitstekende bescherming en comfort
bij matig ongewenst urineverlies, al dan niet in combinatie met klachten
van een spoor van ontlastingverlies of vochtige flatulentie (winderigheid).
Depend Pants zijn er speciaal voor mannen en voor vrouwen in verschillende maten.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat, absorptieniveau en het juiste product (man/vrouw).
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• De pant na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal de pant uit de verpakking en vouw deze
goed uit. Trek aan als gewoon ondergoed.
Het gekleurde blokje/ovaaltje geeft de achterzijde
van de pant aan.

Stap 2:

• T
 rek de pant goed omhoog voor een goede
aansluiting in het kruis.

Stap 3:

• S
 cheur de zijnaden open om de pant te
verwijderen.

Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

TIPS

Wordt het product gebruikt voor een kleine hoeveelheid ontlasting, gebruik dan
eventueel een Depend Inlay in de pant. Deze is gemakkelijker te verwisselen.
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Easy-Fit Pants
Depend® Easy-Fit Pants zijn ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij matig ongewenst urineverlies, al dan niet in combinatie
met klachten van een spoor van ontlastingverlies of vochtige flatulentie
(winderigheid). Het product is uitermate geschikt om eenvoudig tussentijds
te verschonen, zonder dat de kleding hoeft te worden uitgetrokken.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat en trek het product aan als gewoon ondergoed.
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de binnenlaag en ontstaat er lekkage.
• De Pant na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het product uit de verpakking en vouw
deze goed uit.

Stap 2:

• T
 rek de pant goed omhoog voor een goede
aansluiting in het kruis.

Stap 3:

• H
 et product is met de sluitstrip te verstellen
op maat.

Stap 4:

• S
 cheur de zijnaden open om de pant te
verwijderen.
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Easy-Fit Pants - Het verwisselen
Stap 5:

voorkant

Stap 6:

Stap 7:

• Haal

het product uit de verpakking en open de
klittenbandstrips. Nu kunt u de perforatierand
openen die zich aan de voorkant onder de flapjes
achterkant
van de klittenbandstrips bevindt op ca. 1 cm van
de zijnaad. Door de zijkant van het broekje licht op
te rekken ziet u de perforatie.
• Vouw het product in de breedte licht komvormig.

• Ga op toilet, stoel of rand van het bed zitten.
• Haal het product (met de klittenbandstrips aan
de achterkant) tussen de benen door naar
voren.

Stap 8:

• S
 luit de klittenbandstrips door het product
onder het been door te halen en aan de voorkant
te sluiten.
• De pant zit nu rondom één been. Herhaal dit aan
de andere kant.

Stap 9:

• Trek

de pant goed omhoog voor een goede
aansluiting in het kruis. Met de sluitstrip kunt
u het product op de juiste maat maken.

Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg voor een goede aansluiting in het kruis.

TIPS

Wordt het product gebruikt voor een kleine hoeveelheid ontlastingverlies of vochtige
flatulentie (winderigheid), gebruik dan eventueel een Depend Inlay in de pant. Deze is
gemakkelijker te verwisselen.
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Anatomic - Staande positie
Depend® Anatomic is ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie, ook geschikt voor ontlasting.
Algemene informatie:
• Kies het juiste absorptieniveau.
• Het product heeft een voor- en achterkant (korte voorkant, lange achterkant).
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Gebruik goed aansluitend ondergoed, geen wijde boxershort.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het verband
vervangen moet worden.
• De Anatomic na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• T
 rek het nauwsluitende ondergoed op tot boven
de knieën.

Stap 2:

• V
 ouw het product in de breedte dubbel, met de
bedrukte kant naar buiten, zodat er een plasgoot
ontstaat. Hierdoor kan de urine zich beter verdelen
en kunnen de anti-lekrandjes goed overeind gaan
staan. Hou de korte zijde aan de voorkant.

Stap 3:

• V
 ouw het product in de liezen weer uit.
Trek het nauwsluitende ondergoed goed omhoog.

Stap 4:

• Z
 org dat het verband voor en achter goed op zijn
plaats zit. De anatomische pasvorm zorgt ervoor
dat het verband goed aansluit.

Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg voor een goede aansluiting in het kruis.
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TIPS

Gebruik van dit product bij geriatrische patiënten is niet altijd aan te raden.
Product ligt los in het ondergoed en kan gemakkelijk verwijderd worden.
• Bij mannen met alleen urineverlies, de korte kant naar achteren plaatsen.
• Bij personen met contracturen of die de benen stijf bij elkaar houden, het verband
binnenste buiten vouwen en zigzaggend tussen de benen door naar boven schuiven.
Zo voorkomt men een geïrriteerde huid.
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Anatomic - Zittende positie
Depend® Anatomic is ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie, ook geschikt voor ontlasting.
Algemene informatie:
• Kies het juiste absorptieniveau.
• Het product heeft een voor- en achterkant (korte voorkant, lange achterkant).
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Gebruik goed aansluitend ondergoed, geen wijde boxershort.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het verband
vervangen moet worden.
• De Anatomic na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• T
 rek het nauwsluitende ondergoed op tot onder
de knieën.

Stap 2:

• V
 ouw het product in de breedte dubbel, met de
bedrukte kant naar buiten, zodat er een plasgoot
ontstaat. Hierdoor kan de urine zich beter verdelen
en kunnen de anti-lekrandjes goed overeind gaan
staan. Hou de korte zijde aan de voorkant.

Stap 3:

• L aat de gebruiker gaan staan, trek het product
omhoog en vouw het in de liezen weer uit.
Trek het goed aansluitende ondergoed omhoog.

Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg voor een goede aansluiting in het kruis.

TIPS

Gebruik van dit product bij geriatrische patiënten is niet altijd aan te raden.
Product ligt los in het ondergoed en kan gemakkelijk verwijderd worden.
• Bij mannen met alleen urineverlies, de korte kant naar achteren plaatsen.
• Bij personen met contracturen of die de benen stijf bij elkaar houden, het verband
binnenste buiten vouwen en zigzaggend tussen de benen door naar boven schuiven.
Zo voorkomt men een geïrriteerde huid.
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Anatomic - Liggende positie
Depend® Anatomic is ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie, ook geschikt voor ontlasting.
Algemene informatie:
• Kies het juiste absorptieniveau.
• Het product heeft een voor- en achterkant (korte voorkant, lange achterkant).
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Gebruik goed aansluitend ondergoed, geen wijde boxershort.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het verband
vervangen moet worden.
• De Anatomic na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• L eg de gebruiker op zijn/haar zij en trek het goed
aansluitende ondergoed op tot boven de knieën.

Stap 2:

• V
 ouw het product in de breedte dubbel, met de
bedrukte kant naar buiten, zodat er een plasgoot
ontstaat. Hierdoor kan de urine zich beter verdelen
en kunnen de anti-lekrandjes goed overeind gaan
staan. Hou de korte kant naar voren en plaats het
verband tussen de benen.

Stap 3:

• V
 ouw het product in de liezen weer uit en leg
het verband glad over de billen.
Trek daarna het ondergoed aan één kant omhoog.

Stap 4:

• D
 raai de gebruiker op zijn rug. Zorg dat het
product aan de voorkant goed op zijn plaats zit en
trek het ondergoed aan de andere kant omhoog.
De anatomische pasvorm zorgt ervoor dat het
verband goed aansluit.
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Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg voor een goede aansluiting in het kruis.

TIPS

Gebruik van dit product bij geriatrische patiënten is niet altijd aan te raden.
Product ligt los in het ondergoed en kan gemakkelijk verwijderd worden.
• Bij mannen met alleen urineverlies, de korte kant naar achteren plaatsen.
• Bij personen met contracturen of die de benen stijf bij elkaar houden, het verband
binnenste buiten vouwen en zigzaggend tussen de benen door naar boven schuiven.
Zo voorkomt men een geïrriteerde huid.
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Flex - Staande positie
Depend® Flex is speciaal ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat.
• Vouw het product uit, maar klop het niet uit of wrijf het niet los tussen de handen.
Hierdoor scheurt de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers breed
boven de bilnaad.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• De Flex na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het product uit de verpakking, vouw de
heupband uit. Vouw het product in de breedte
dubbel zodat er een plasgoot ontstaat. Hierdoor
kan de urine zich beter verdelen en kunnen de
anti-lekrandjes goed overeind gaan staan.

Stap 2:

• L eg het product achter tegen de heupen
en sluit de heupband aan de voorzijde
(op navel hoogte).

Stap 3:

• H
 aal het product tussen de benen door naar
voren.

Stap 4:

• B
 evestig de blauwe klittenbandstrips op
maat op de heupband.
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Laatste controle:
• Controleer of de klittenbandstrips niet in aanraking komen met de huid om irritatie te
voorkomen.
• Controleer of het product op de goede hoogte zit.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

TIPS

• A
 ls de maat XL nodig is, kan de heupband worden verlengd door het klittenband
gedeelte van het gebruikte product af te halen en dat gedeelte aan de band van het
‘schone’ product vast te maken, zodat de heupband langer wordt.
• F lex is minder geschikt voor de nacht doordat dit product het model heeft van een
tangaslip (hoog over de billen). Bij heen en weer schuiven van de gebruiker kan het
product tussen de bilnaad gaan zitten, met lekkage als gevolg. Daarom adviseren
wij voor de nacht Depend Slip Super Plus.

oktober 2013

Aanleginstructies
Flex - Zittende positie
Depend® Flex is speciaal ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat.
• Vouw het product uit, maar klop het niet uit of wrijf het niet los tussen de handen.
Hierdoor scheurt de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers breed
boven de bilnaad.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• De Flex na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

• H
 aal het product uit de verpakking, vouw de
heupband uit. Vouw het product in de breedte
dubbel zodat er een plasgoot ontstaat. Hierdoor
kan de urine zich beter verdelen en kunnen de
anti-lekrandjes goed overeind gaan staan.

• L eg het product op de stoel of het bed en laat de
gebruiker op het product gaan zitten, zodat de
band om de heupen van de gebruiker bevestigd
kan worden.

• Bevestig de heupband op navelhoogte
• Haal het product tussen de benen door naar
voren terwijl de gebruiker op de stoel/bed blijft
zitten.

• V
 ouw nu beide kanten van het product uit
en zorg dat voor- en achterkant glad zitten.
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Stap 5:

• B
 evestig de blauwe klittenbandstrips op de
heupband.

Laatste controle:
• Controleer of de klittenbandstrips niet in aanraking komen met de huid om irritatie te
voorkomen.
• Controleer of het product op de goede hoogte zit.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

TIPS

• A
 ls de maat XL nodig is, kan de heupband worden verlengd door het klittenband
gedeelte van het gebruikte product af te halen en dat gedeelte aan de band van het
‘schone’ product vast te maken, zodat de heupband langer wordt.
• F lex is minder geschikt voor de nacht doordat dit product het model heeft van een
tangaslip (hoog over de billen). Bij heen en weer schuiven van de gebruiker kan het
product tussen de bilnaad gaan zitten, met lekkage als gevolg. Daarom adviseren
wij voor de nacht Depend Slip Super Plus.
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Flex - Liggende positie
Depend® Flex is speciaal ontworpen voor uitstekende bescherming
en comfort bij zware incontinentie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat.
• Vouw het product uit, maar klop het niet uit of wrijf het niet los tussen de handen.
Hierdoor scheurt de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers breed
boven de bilnaad.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• De Flex na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

Stap 1:

Stap 3 en 4:

• H
 aal het product uit de verpakking, vouw de
heupband uit. Vouw het product in de breedte
dubbel zodat er een plasgoot ontstaat. Hierdoor
kan de urine zich beter verdelen en kunnen de
anti-lekrandjes goed overeind gaan staan.

• D
 raai de gebruiker op zijn/haar zij en leg
het product tegen de billen aan en schuif
de heupband onder de gebruiker.

• R
 ol de gebruiker terug op de rug.
• Haal de andere kant van de heupband naarvoren
en sluit deze.
• Haal het product tussen de benen door naarvoren
en bevestig de blauwe klittenbandstrips op maat
op de heupband.
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Laatste controle:
• Controleer of de klittenbandstrips niet in aanraking komen met de huid om irritatie te
voorkomen.
• Controleer of het product op de goede hoogte zit.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.

TIPS

• A
 ls de maat XL nodig is, kan de heupband worden verlengd door het klittenband
gedeelte van het gebruikte product af te halen en dat gedeelte aan de band van het
‘schone’ product vast te maken, zodat de heupband langer wordt.
• F lex is minder geschikt voor de nacht doordat dit product het model heeft van een
tangaslip (hoog over de billen). Bij heen en weer schuiven van de gebruiker kan het
product tussen de bilnaad gaan zitten, met lekkage als gevolg. Daarom adviseren
wij voor de nacht Depend Slip Super Plus.
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Slip - Staande positie
Depend® Slip is ontworpen voor uitstekende bescherming en comfort
bij zware/dubbele incontinentie. De hersluitbare sluitstrips zorgen er voor
dat de Depend Slip gemakkelijk kan worden aangelegd in staande, zittende
en liggende positie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat en het juiste absorptieniveau.
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers
breed boven de bilnaad.
• Plak de 2 onderste hersluitbare sluitstrips recht op de voorkant van de slip voor een
goede pasvorm, zodat er een pijpjesmodel ontstaat.
• Gebruik geen poeder, lotion of crème op de sluitingen, dit kan de hersluitbaarheid
verminderen.
• De slip na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het product uit de verpakking en vouw het in
de breedte dubbel zodat er een plasgoot ontstaat.

binnenkant

Stap 2:

• D
 e buitenkant is katoenzacht en voorzien van de
vochtindicator.

buitenkant

Stap 3:

achterkant

voorkant

• C
 ontroleer wat de voor- en achterkant van het
product is.
• De achterkant van de slip heeft aan beide kanten
hersluitbare sluitstrips.
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Stap 4:

• S
 chuif het product tussen de benen door omhoog.
• Vouw de slip aan de achterkant uit en bepaal de
juiste hoogte.

Stap 5:

• V
 ouw de voorkant uit en sluit de onderste
hersluitbare strips recht op de voorkant.
Er vormt zich nu een klein pijpje om het
bovenbeen heen.

Stap 6:

• S
 luit daarna de bovenste hersluitbare
sluitstrips op maat.

Laatste controle:
• Vraag eventueel aan de gebruiker de slip aan de voorkant vast te houden, zodat deze niet
naar beneden zakt, of vraag de gebruiker zijn/haar benen stevig tegen elkaar te drukken
nadat het product tussen de benen omhoog getrokken is.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg dat het uiteindelijke resultaat een slip met pijpjes is en niet het model heeft van
een gewone onderbroek.
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Slip - Zittende positie
Depend® Slip is ontworpen voor uitstekende bescherming en comfort
bij zware/dubbele incontinentie. De sluitstrips zorgen er voor
dat de Depend Slip gemakkelijk kan worden aangelegd in staande,
zittende en liggende positie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat en het juiste absorptieniveau.
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers
breed boven de bilnaad.
• Plak de onderste 2 hersluitbare sluitstrips, voor een goede pasvorm, recht op de
voorkant van de slip, zodat er een pijpjesmodel ontstaat.
• Gebruik geen poeder, lotion of crème op de sluitingen, dit kan de hersluitbaarheid
verminderen.
• De slip na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het product uit de verpakking en vouw het in
de breedte dubbel zodat er een plasgoot ontstaat.

binnenkant

Stap 2:

• D
 e buitenkant is katoenzacht en voorzien van de
vochtindicator.

buitenkant

Stap 3:

achterkant

• C
 ontroleer wat de voor- en achterkant van het
product is.
• De achterkant van de slip heeft aan beide kanten
hersluitbare sluitstrips.

voorkant
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Stap 4:

• Laat de persoon gaan staan.

Stap 5:

• P
 laats de slip op de zitting van de stoel met de
binnenkant naar boven. Zorg er voor dat de achterkant van de slip (met de sluitstrips) naar de rugleuning ligt.

Stap 6:

• L aat de gebruiker in het midden van de slip gaan
zitten.

Stap 7:

• H
 aal de voorkant van de slip tussen de benen door.
De uiteinden van de voor- en achterkant moeten op
gelijke hoogte zitten ten opzichte van de taille.

Stap 8:

• S
 luit de slip. Eerst de onderste, dan de bovenste
hersluitbare sluitstrips voor een goede en
comfortabele pasvorm. Laat de gebruiker gaan
staan en hersluit eventueel de sluitstrips.

Laatste controle:
• Vraag eventueel aan de gebruiker de slip aan de voorkant vast te houden, zodat deze niet naar
beneden zakt, of vraag de gebruiker zijn/haar benen stevig tegen elkaar te drukken nadat het
product tussen de benen omhoog getrokken is.
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg dat het uiteindelijke resultaat een slip met pijpjes is en niet het model heeft van een
gewone onderbroek.
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Slip - Liggende positie
Depend® Slip is ontworpen voor uitstekende bescherming en comfort
bij zware/dubbele incontinentie. De sluitstrips zorgen er voor dat de
Depend Slip gemakkelijk kan worden aangelegd in staande, zittende
en liggende positie.
Algemene informatie:
• Kies de juiste maat en het juiste absorptieniveau.
• Klop het product niet uit of wrijf het niet los tussen de handen. Hierdoor scheurt
de pulplaag en ontstaat er lekkage.
• De vochtindicator (bedrukking op de buitenkant) vervaagt wanneer het product
vervangen moet worden.
• Plaats de rand van het absorberende gedeelte aan de achterkant 2 tot 3 vingers
breed boven de bilnaad.
• Plak de onderste 2 hersluitbare sluitstrips, voor een goede pasvorm, recht op de
voorkant van de slip, zodat er een pijpjesmodel ontstaat.
• Gebruik geen poeder, lotion of crème op de sluitingen, dit kan de hersluitbaarheid
verminderen.
• De slip na gebruik weggooien in de prullenbak. Niet doorspoelen door het toilet.

Stap 1:

• H
 aal het product uit de verpakking en vouw het in
de breedte dubbel zodat er een plasgoot ontstaat.

binnenkant

Stap 2:

• D
 e buitenkant is katoenzacht en voorzien van de
vochtindicator.

buitenkant

Stap 3:

achterkant

• C
 ontroleer wat de voor- en achterkant van het
product is.
• De achterkant van de slip heeft aan beide kanten
hersluitbare sluitstrips.

voorkant
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Stap 4:

• Rol de gebruiker op zijn/haar zij.

Stap 5:

• P
 laats de achterkant van de slip (met de hersluitbare
sluitstrips aan de uiteinden) tegen de billen van de
gebruiker en schuif de onderste zijkant onder de
gebruiker.

Stap 6:

• R
 ol de gebruiker terug op de rug en haal de zijkant
onder de gebruiker naar voren.

Stap 7:

• H
 aal de voorkant van de slip tussen de benen door
en laat de zijkanten over de bovenbenen lopen,
zodat er een pijpje ontstaat.

Stap 8:

• Z
 org dat de slip goed aansluit in het kruis voor een
goede en comfortabele pasvorm.
• Bevestig de sluitstrips op de voorkant. Eerst de
onderste (recht op de voorkant) en dan de bovenste.

Laatste controle:
• Zorg dat eventuele overtollige huidplooien, met name aan de binnenkant van de dijen,
aan de buitenkant van het product zitten, om lekkage en schuurplekken te voorkomen.
• Zorg dat het uiteindelijke resultaat een slip met pijpjes is en niet het model heeft van een
gewone onderbroek.

Voor meer informatie of gratis probeerverpakkingen: Bel 0800 - 8400 840 of kijk op www.depend.nl
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