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Bælteble - lukket på maven Bælteble - lukket på ryggenAbri-Wing

 

1
Fold bleen ud, og fold den på 
langs med bagsiden vendt udad 
for at skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

2
Spænd bæltet om dine hofter med 
velcrolukningen.

   

3
Træk bleen op bagfra. Brug 
vådindikatoren med gradueringsskala 
til at kontrollere, om produktet er 
påført nøjagtigt i midten.

      

4
Fastgør den forreste del af bleen til 
bæltet ved hjælp af kombi-tapen 
på hver side.

      

5
Sørg for, at kanterne af bleen passer 
godt ind i lyskeområdet, med 
bagsiden vendt væk fra huden.

 

1
Fold bleen ud, og fold den på langs 
med bagsiden vendt udad for at 
skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

2
Spænd bæltet om hofterne med 
velcrolukningen.

   

3
Træk bleen op forfra. Brug våd-
indikatoren med gradueringsskala til 
at kontrollere, om produktet er påført 
nøjagtigt i midten.

      

4
Fastgør den forreste del af bleen til 
bæltet ved hjælp af kombi-tapen på 
hver side.

      

5
Sørg for, at kanterne af bleen passer 
godt ind i lyskeområdet, med 
bagsiden vendt væk fra huden.

Følg altid myndighedernes og organisatoriske retningslinjer i den 

Påsætningsvideoer

Abri-Wing

Stående
Med hjælp

Stående
Selvhjulpen
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BæltebleAbri-Wing

 

1
Fold bleen ud, og fold den på 
langs med bagsiden vendt udad 
for at skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

2
Spænd bæltet om hofterne med 
velcrolukningen.

 

3
Træk bleen op bagfra.

    

4
Fastgør den forreste del af bleen til 
bæltet ved hjælp af kombi-tapen på 
hver side. Brug gradueringsskalaen 
med vådindikator til at kontrollere, om 
produktet er påført nøjagtigt i midten.

     

5
Sørg for, at kanterne af bleen passer 
godt ind i lyskeområdet, med 
bagsiden vendt væk fra huden.

Siddende
Med hjælp
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Bælteble
Abri-Wing

    1
Fold bleen ud, og fold den på 
langs med bagsiden vendt udad 
for at skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

  

2
Placer brugeren på siden.
Træk bleen forfra og bagud. 
Brug vådindikatoren med 
gradueringsskala til at kontrollere, 
at produktet er påført nøjagtigt 
i midten. Læg eventuelt et 
håndklæde mellem knæene
 for at lette processen. 

 

3
Brugeren lejres på ryggen. 
Før bleen op bagfra.

  4
Spænd bæltet om hofterne  
med velcrolukningen.

5
Fastgør den forreste del af bleen 
til bæltet ved hjælp af lukke-
mekanismerne på kombi-tapen 
på hver side.

     

6
Sørg for, at kanterne af bleen 
passer godt ind i lyskeområdet, 
med bagsiden vendt væk fra 
huden.

Påsætningsvideoer
Liggende

Med hjælp


