Når du plasserer Butterfly er den mest effektiv og komfortabel hvis den er plassert hele veien opp mellom rumpeballene, og
midten av innlegget plasseres mot analåpningen. Det kan kreve litt øvelse å plassere Butterfly riktig slik at den passer best for deg.

Slik bruker du Butterfly

Følg instruksjonene under for optimal komfort og beskyttelse.

Steg 1 Fold innlegget med festetapen ut.

Steg 2 Plassering av Butterfly.

Fjern papiret på baksiden og fold Butterflyinnlegget på
midten med festetapen på utsiden.

For å plassere Butterfly på enklest mulig måte, kan du bøye
deg enten:

Hold innlegget slik at de lange vingene peker oppover mot
ryggen. Dette vil også gjøre det enklere å fjerne innlegget
ved behov.

1. F
 remover og strekk deg rundt kroppen for å plassere
produktet mellom rumpeballene.

Eller 2. Når du sitter på toalettet, strekk hånden mellom
bena og plasser produktet mellom rumpeballene.

Eller 3. S
 ett ene benet på toalettsetet, strekk hånden mellom
bena og plasser produktet mellom rumpeballene.

Plasser Butterfly enten bakfra eller forfra slik at midten av
innlegget ender mot analåpningen. Trykk festetapen lett mot
huden ved hjelp av fingeren slik at den sitter på plass.

Tips og råd
du begynner å bruke Butterfly kan du oppleve at det føles
merkelig å ha noe mellom rumpeballene, men om produktet
er plassert riktig skal det føles komfortabelt. Dersom det ikke
er komfortabelt, sjekk at midten av innlegget er plassert nær
analåpningen og at festetapene sitter forsiktig mot huden.

• Festetapene skal forsiktig festes til huden slik at Butterfly
produktet ikke flytter på seg og blir ubehagelig å bruke.
Butterfly føles mest komfortabel når den er forsiktig
festet mot huden slik at den sitter godt på plass.

• Når Butterfly er riktig plassert skal de “lange vingene” vende
oppover mot ryggen og de “korte vingene” nedover. Dette
gjør det også enklere når du skal fjerne produktet.

• Kvinner: Når innlegget sitter på plass skal det sitte så høyt

opp mellom rumpeballene at produktets vinger ikke treffes
av urin når du tisser. Dersom innlegget blir vått når du tisser,
forsøk å plassere det litt høyere opp mellom rumpeballene.
Du kan også vurdere å prøve størrelse S/M dersom du
bruker størrelse L/XL, eller fjerne innlegget når du tisser
og sette det på plass igjen etterpå.

• Når Butterfly er ferdig brukt, fjern innlegget forsiktig fra
huden ved å holde i de lange vingene med hånden. Rør
ikke midten av innlegget.

• Kast Butterflyproduktet på samme måte som andre

sanitetsprodukter, for eksempel i en søppelbøtte innpakket
i toalettpapir eller i en forseglet plastpose.

Les mer om Butterfly på www.attends.no
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• Midten av produktet skal forsiktig berøre analåpningen. Når

