
Steps to empty the pouch 

Pouch Options 

There are a variety of pouch options 
available to meet your lifestyle needs.
Closed-End, Mini pouch, and pouches  
for kids.

For more information or if you have questions, call 1-XXX-XXX-XXXX
Visit our website at www.ConvaTec.com.

See package insert for complete Instructions for Use.
®/™ indicate trademarks of ConvaTec Inc.  
© 2010 ConvaTec Inc.  March 2010  AP-009500-MM

Step 2: 
Unlock the inter-locking closure by lifting at the corner and 
unraveling the folds 3 times.

Step 1:  
Reverse the “lock-it pocket” to reveal the tail.

Step 3: 
To make draining and/or cleaning easier, you can open the tail 
end by pushing in both ends of the outlet end strips with your 
thumb and fore�nger.  The pouch tail may be cleaned with 
gentle soap and water.

1.solis:

Izvēles soļi palielinātam diskrētumam un drošībai:

 
 

Kā lietot InvisiClose®

aizdari bez klipša?

A. Speciāla, aptveroša kabata

 B. Velcro speciālā aizdare

  C. Divas plastikāta sloksnes 

2.solis:

    

4.solis

3.solis:

Turot baltās plastikāta sloksnes, nolokiet maisiņa galu virzienā 
pret sevi trīs reizes, līdz savienojamie aiztaisāmie (Velcro aizdare) 
ir vienā līnijā.

Saspiediet Velcro aizdari kopā visā garumā, līdz dzirdams, 
ka tā aizveras.
• Virziet divus pirktus pa visu saslēgšanas virsmu. Tas nodrošina, ka 

saslēgumā nebūs spraugu.

Ielieciet īkšķus aptverošajā kabatiņā un turiet ielocīto maisiņa 
galu starp īkšķiem un rādītājpirkstiem.

Izgrieziet aptverošo kabatu ar iekšpusi uz āru, lai noslēptu 
stomas maisiņa galu, tam paredzētajā "kabatā".



Maisiņa iztukšošana

Maisiņu iespējas

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju vai ja Jums ir jautājumu, zvaniet 8 000 53 33
www.ConvaTec.com

 
  

Pilnīgu lietošanas pamācību skatiet iepakojuma lietošanas instrukcijā.
®/™ ir ConvaTec Inc. reģistrēta preču zīme.
Pilnvarots pārstāvis – SIA „Linus Medical“, K. Valdemāra iela 33A-3A, Rīga.
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2. solis: 

1. solis: 

3. solis: 

Apgrieziet otrādi speciālo kabatu aizdares paslēpšanai, lai būtu 
redzams maisiņa gals.

Atveriet Velcro speciālo aizdari, paceļot aiz stūriem un 
atverot 3 ielocījumus.

Lai atvieglotu iztukšošanu, varat atvērt galu, ar īkšķi un 
rādītājpirkstu saspiežot aiz abām plastikāta sloksnēm. 
Maisiņa galu var notīrīt ar ziepēm un ūdeni.

Pieejami dažādi maisiņi, kas atbilst Jūsu 
dzīvesveidam, piemēram, sporta aktivitātēm, 
peldēšanai, dzimumdzīvei un kultūtas pasāku-
mu apmeklēšanai (Esteem Small ar aizvērtu 
galu).

Kā arī ir pieejami maisiņi bērniem Esteem Synergy. 


