
48 mm

32 mm

27 mm

7/16”

1 3/6”

1 7/8”

Påsetting av hudplaten1

ESTEEM SYNERGY
TM 

Trekk av det gjennomsiktige 
dekkpapiret og plasser midten av 

åpningen over stomien.

Trykk hudplaten på plass 
og finjuster den hvis nødvendig for å 

få en tett tilpasning.

Trykk forsiktig mot 
huden og glatt ut 
eventuelle rynker.

Mål stomien og velg 
hudplate i passende 

størrelse.

Oppklippbare hudplater:
Merk av størrelsen på stomien med en strek 

på det gjennomsiktige dekkpapiret på 
baksiden av hudplaten, klipp deretter et hull 

som er ca. 3 mm større enn streken din.

Ferdigstansede hudplater:
Velg en hudplate med 

ferdigstanset åpning som er litt 
større enn stomien din. 

Påsetting og bruk av posen

Fjern dekkpapiret fra 
kleberringen på posen.

Brett kleberringen forsiktig, fest den nedre 
halvparten på bunnen av festesonen på 

hudplaten. Deretter "ruller eller skyver" du 
fingrene dine over den øverste delen for å 

feste posen på en sikker måte. 
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Trekk posens lag fra hver-
andre slik at det kom-

mer litt luft inn i posen.  

Med ferdigstansede og oppklippbare hudplater



Lukking av posen

Tømming og fjerning av posen
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For å fjerne posen skal du løsne posen 
fra festesonen ved å holde i fliken på 

kleberringen med én hånd på kanten 
av den gjennomsiktige festesonen. 

Trekk posen nedover med en rullende 
bevegelse ovenfra og nedover. 

For ytterligere informasjon, ring oss på -800 30 995

Brett enden opp mot deg 
inntil låseflikene ligger mot 
hverandre. Trykk og klem 
sammen for å sikre låsen.
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Tømming og rengjøring av posen4

 Rengjør innsiden av utløpet 
med et toalettpapir eller en 

våtserviett. 

Vend poseåpningen opp mot 
kroppen for å tømme posen. 

Løsne åpningen og rull ut utløpet. 
Åpne poselåsen og åpne utløpet 

ved å trykke begge endene av 
endestripsene på utløpet mot 

hverandre med fingrene. Tøm posen.

For å fjerne hudplaten skal du 
løfte hjørnet forsiktig og trekke 

den av mens du trykker ned 
mot huden. 

Vreng Lock-it-Pocket ™  
med innsiden ut for å putte 

utløpet inn på innsiden.

Tips for rengjøring av posen: 
Hold i posen med den ene 

hånden og tørk av utløpet med 
en fast bevegelse nedover med 

toalettpapiret i den andre hånden.


