
TENA ProSkin Flex kan fixeras både fram- och bakifrån samt liggandes. Här visar vi hur du 
fixerar skyddet bakifrån, du gör precis på samma sätt när du fixerar framifrån. 

Öppna bältet och sätt 
samman kardborrarna.

Fäst det elastiska bältet 
runt höften och fixera 
det stadigt.

Dra ut kanterna så att 
produkten blir slät.

Färdigfixerad produkt bakifrån, från sida och framifrån. 

Håll i stretchen vid höftkammarna för att centrera 
skyddet. 

Sträck ut skyddet nedåt 
mot fötterna. Håll ihop 
skålformen genom att 
låta kardborrarna sitta 
ihop.

För upp skyddet genom 
att göra ”korsdraget” 
– öppna upp skyddet 
och dra det från sida till 
sida för att sitta tätt i 
ljumskarna. 

För upp skyddet över 
hela stussen, fäst upp 
kardborrarna så långt 
isär som möjligt på 
bältet.

Skapa skålformen 
genom att sträcka ut 
skyddet.
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TENA ProSkin Flex kan fixeras både fram- och bakifrån samt liggandes. Här visar vi hur du 
fixerar skyddet på en vårdtagare som ligger ner. 

Hitta våtindikatorn som 
visar mitten på produk-
ten. 

Håll ihop skyddet och 
dra det mot fötterna.

För upp skyddet mot 
bältet och fäst kard- 
borrarna så långt isär 
som möjligt. 

Dra ut kanterna så att 
produkten blir slät.

Färdigfixerad produkt 
bakifrån.

För skyddet mellan 
benen och behåll skål-
formen.

Fäst det elastiska bältet 
runt höften och fixera 
det stadigt.

Håll ihop skålformen 
genom att låta kard- 
borrarna sitta ihop och 
för upp skyddet genom 
att sicksacka upp det 
mellan benen. 

Avsluta med att göra  
”korsdraget” – öppna
upp skyddet och dra  
det från sida till sida  
för att sitta tätt i 
ljumskarna.

Placera våtindikatorn 
i linje med ryggraden 
så att skyddet hamnar 
rakt. Rulla ihop bältet 
och för in det under 
vårdtagaren. 
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Öppna bältet och sätt 
samman kardborrarna.

Skapa skålformen 
genom att sträcka ut 
skyddet.
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