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Applicera hudskyddsplattan1

Mät stomin och välj 
lämplig storlek på 
hudskyddsplattan. 

Dra av skyddsfilmen och 
centrera öppningen över 
stomin. Applicera på ren 

och torr hud. 

Förstansade 
hudskyddsplattor

Välj en påse med en 
förstansad öppning som är 

något större än stomin. 

Klippbara hudskyddsplattor
Rita upp stomikonturen på mitten 

av den genomskinliga skyddsfilmen 
på baksidan av hudskyddsplattan 
och klipp sedan ett hål som är ca 
3 mm större än den ritade linjen.

NATURA
TM

med förstansade och uppklippbara  
hudskyddsplattor

Applicering och användande av påsen

Om det finns en vit 
skyddsfilm, dra bort 
den från tejpkanten.

Tryck försiktigt mot 
huden och släta ut 

eventuella veck.

Dra isär sidorna på påsen för 
att släppa in lite luft. 
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Placera påsen över 
hudskyddsplattan. Tryck försiktigt 

ihop kanterna med början nedifrån 
tills de ”snäpper” ihop och sitter 
stadigt. Dubbelkolla alltid att 

kopplingen är helt stängd – om 
inte, får du upprepa stegen. 



Stänga påsen

Borttagande av påsen

Dra försiktigt hudskyddsplattan 
ner och bort från huden. Håll 

emot på den intilliggande 
huden med andra handen.

3

5

Vänd påslåset Lock-it-PocketTM 
ut och in för att stoppa in änden 

inuti.

Ta av påsen från kanten 
genom att hålla ner kanten 

med ena handen och försiktigt 
lossa påsen.

För mer information, ring oss på 020 - 21 22 22
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Vik änden uppåt mot dig tills 
förslutningarna är riktade mot 
varandra. Tryck och nyp till runt 
förslutningen för att säkra den.

Fullständig bruksanvisning finns i bipacksedeln.

Tömning och rengöring av påsen4

 Rengör ytan inuti änden 
med toalettpapper eller 

servett. 

För att tömma påsen viker du 
änden uppåt mot kroppen. Dra för 
att öppna förseglingen och veckla 

ut änden. Öppna påslåset och 
öppna änden genom att trycka in 
båda ändarna vid utloppet med 

fingrarna. Töm påsen.

Tips för rengöring av påsen: 
Håll påsen med ena handen 
och torka av änden på påsen 

med toalettpapper i en 
bestämd, nedåtgående rörelse 

med den andra handen.


