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Rozwiązania wielokrotnego użytku  
w  problemach inkontynencji 

 

 

Instrukcja dotycząca stosowania i pielęgnacji 
 
 

Prosimy o przeczytanie przed użyciem! 
 
 
 

Środki ostrożności 
Ze względów higienicznych, produkty wielokrotnego użytku w problemach inkontynencji DryMed® należy uprać przed 
pierwszym użyciem. 
Należy zapiąć haftki pieluchomajtek DryMed®, aby nie uszkodziły delikatnej wewnętrznej części produktu. 
W celu dokładnego uprania produktów DryMed® zaleca się przewrócenie ich na lewą stronę. 
Produkty DryMed® stosowane w problemach inkontynencji należy wysuszyć i przechowywać przewrócone na lewą 
stronę, aby zapewnić odparowanie pozostałej wilgotności. 
Produkty DryMed® są wytwarzane w standardowych rozmiarach gotowych do noszenia. 
Podczas użytkowania DryMed®, należy zwrócić uwagę czy haczyk zapięcia nie rysuje skóry, co może powodować jej  
podrażnienie. 
Ponadto, ważne jest, aby w czasie stosowania produktów DryMed® unikać tworzenia się fałd w okolicy nóg i bioder. 
Dzięki temu uniknie się przeciekania. 

Aby uniknąć uduszenia, torby stanowiące opakowanie produktów DryMed® należy przechowywać z dala od zasięgu 
dzieci. 

 
Warunki użytkowania 

Po zabrudzeniu kałem i/ lub moczem, produkty DryMed® należy wymieniać przynajmniej raz na cztery godziny. Wskazane 
jest zmienianie produktów zaraz po użyciu. 

Nawet jeśli nie zostaną zabrudzone, produkty DryMed® należy wymieniać przynajmniej raz na cztery godziny. 

 
Instrukcje pielęgnacji i konserwacji 
 Produkty DryMed® stosowane w inkontynencji należy prać w pralce z użyciem zwykłych detergentów. Nie stosować 
płynów do zmiękczania tkanin, gdyż mogą one ograniczyć chłonność produktu. 

 
Temperatura: Dopuszczalne jest pranie w temperaturze do 95°C. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych 
odpowiednia i wskazana temperatura prania wynosi 60°C. 
Wybielanie Nie należy stosować chloru; wodoodporne pokrycie poliestrowe może ulec uszkodzeniu, a produkt straci 
swoje właściwości (tzn. przestanie być nieprzemakalny). 
Suszenie automatyczne Temperatura suszenia nie może przekroczyć 90°C. 
Prasowanie Nie prasować; wrażliwa powierzchnia zostanie uszkodzona przez bezpośrednie źródła ciepła. 
 
Przestrzeganie powyższych instrukcji pozwoli na zachowanie właściwości produktów DryMed® nawet przez kolejnych 300  
prań. 
 
Porady dotyczące przechowywania 
Produkty nie powinny być przechowywane w temperaturze przekraczającej 90°C. 
Produkty DryMed® nie mogą mieć styczności z otwartym ogniem. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z innymi źródłami ciepła (elementy grzejne, itp.). 

Zagrożenia 
Przy dłuższym kontakcie produktów DryMed® ze skórą, mogą wystąpić podrażnienia. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 
produktu. 

 
 
 


