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Tapeble - Alt i ét produkt

Abri-Form
ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form

FRONTBAGSIDE

1
Fold bleen på langs med
bagsiden vendt udad for at 
skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

 

2
Før bleen forfra og bagud. 

  

3
Træk den forreste del af bleen 
ud, så der opstår en skålform. 
Brug vådindikatoren med 
gradueringsskala til at
kontrollere, om produktet er
påført nøjagtigt i midten.

4
Træk bagsiden er bleen vandret 
ud. Sørg for, at den passer 
godt ind i lyskeområdet med 
bagsiden vendt udad.

    

5
Fastgør de nederste tapestykker 
på begge sider. Før tapen lidt 
opad for at forbedre pasformen 
omkring benene.

 

6
Fastgør de øverste tapestykker 
vinklet nedad over folden.

  

7
Sørg for, at kanterne af bleen 
passer godt ind i lyskeområdet, 
med bagsiden vendt væk fra 
huden.

Påsætningsvideoer
Stående

Selvhjulpen
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Stående
Med hjælp

Tapeble - Alt i ét produkt

Abri-Form
ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form

FRONTBAGSIDE

1
Fold bleen på langs med bag-
siden vendt udad for at skabe en 
skålform. Rør ikke indersiden af 
bleen.

      

2
Før bleen mellem benene forfra 
og bagud. Placer den øverste 
bagkant af bleen ved halebenet.

     

3
Træk den forreste del af
bleen ud, så der opstår en
skålform mellem benene.
Brug vådindikatoren med
gradueringsskala til at kontrollere,
om produktet er påført nøjagtigt
i midten.

  

4
Fastgør de nederste tapestykker 
på begge sider. Før tapen lidt 
opad for at forbedre pasformen 
omkring benene.

   

5
Fastgør de øverste tapestykker 
vinklet nedad over folden.

     

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

Påsætningsvideoer
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Tapeble - Alt i ét produkt

Abri-Form
ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form

FRONTBAGSIDE

1
Fold bleen på langs med 
bagsiden vendt udad for at 
skabe en skålform. Rør ikke 
indersiden af bleen.

 

2
Placer brugeren på siden. 
Før den foldede ble forfra og 
bagud, og skab en
skålform mellem benene. 
Læg eventuelt et håndklæde 
mellem knæene for at lette 
processen.

 

3
Fold den bagerste ende af 
bleen ud. Brug vådindikatoren 
med gradueringsskala til at 
kontrollere, om produktet er 
påført nøjagtigt i midten.

4
Placer brugeren på ryggen. Bred 
den forreste del af bleen ud, så 
der opstår en skålform mellem 
benene. 

    

5
Fastgør det nederste tape 
på begge sider og før 
tapestykkerne lidt opad for at 
forbedre pasformen omkring 
benene.

 

6
Fastgør de øverste tapestykker 
vinklet nedad over folden.

  

7
Sørg for, at kanterne af bleen 
passer godt ind i lyskeområdet, 
med bagsiden vendt væk fra 
huden.

Påsætningsvideoer
Liggende

Med hjælp


