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Tips bij het gebruik van de  
“Slip Active” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor een goede pasvorm is het belangrijk dat u 
een product met de juiste maat kiest. 

Vouw de heupbanden volledig open. 
= trek aan de stickers. 

Breng de luier zo aan dat de vochtindicator 
recht op de bilnaad ligt. 

Zorg dat de luier nauwkeurig aansluit in de 
liesplooien. 

Trek de heupband naar voor en fixeer deze 
langs beide zijden op de klittenband 

(velcrohoekje). 

De definitieve pasvorm aanpassen: 
Trek het product zorgvuldig omhoog in de 

liesplooien. 
Zorg dat de luier STRAK tegen het 

lichaam aansluit. 
 

Bevestig nu de uiteinden één voor één met 
de kleefstrips. 

Losmaken van de klever kan je door de witte tape van de  
blauwe los te trekken. 

 Plooi de luier steeds doormidden zodat de anti-lekranden rechtop komen te 
staan. 

 
 Doe de luier achterstevoren aan wanneer de persoon rechtop staat.  Zo  zie je 

beter wat je doet en kan de luier perfect aangebracht worden! 
 

 Het is gemakkelijk om  de luier open te scheuren langs de zijkant indien hij 
volledig verzadigd is. (=vochtindicator is dan  twee derden verdwenen) 
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Goed om weten 

• Kies het absorptievermogen van het product dat volgens individuele 
noden wordt vereist. 

• Kies de correcte maat volgens heup/taille omtrek. 
• Denk erover om Attends inlegluiers te gebruiken alvorens de 

Attends slips, zij bieden een veel grotere discretie. 
• Attends slips kan een betere keuze zijn bij personen die luiers onbewust 

uittrekken. 
• Maak dat de waterdichte buitenzijde van de slip niet tegen de huid zit. 
• Laat de anatomie van de gebruiker besluiten hoe de heupbanden moeten 

aangepast worden. 
• Als de heupbanden elkaar overlappen kan een kleinere maat een 

oplossing bieden. 
• Controleer de vochtindicator en indien deze voor 2/3 verdwenen is moet 

het product vervangen worden. Indien niet kan het product opnieuw 
gebruikt worden. 

• Bij het openen van de slip blijft de blauwe tape op de slip en moet enkel 
de witte losgetrokken worden. 

• Droge producten kunnen opnieuw gebruikt worden na 
toiletbezoek. 

• Vermijd op olie gebaseerde verzorgingsproducten en poeders, indien 
mogelijk. Deze zullen het absorptievermogen van het product 
beïnvloeden. 

 
 

 
Bij lekkage van een product: 

• Controleer of de Attends slip werd aangedaan volgens de instructies 
eerder vermeld. 

• Controleer de maat. 
• Verhoog slechts de absorptiecapaciteit van het product wanneer u zeker 

bent dat het product goed werd aangedaan en na klinische beoordeling. 
 
 
 
 
 

• Spoel het product niet door in het toilet. 
• Volg het afvalbeleid. 

 
 

Voor meer informatie bezoek onze website op www.attends.be 
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