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Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Inkontinenční vložky
Inkontinenční vložky Depend jsou speciálně navržené pro lehký únik 

moči. 

Všeobecné informace:
• Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
• Inkontinenční vložky nemají rozlišení přední a zadní strany

(s vyjímkou vložek Maximum) a absorbují tekutinu po celé své délce.
• Po použití vyhoďte výrobek do koše.
• Před použitím odstraňte příslušný obal a ochranný proužek.

• Vyjměte vložku z obalu.

• Odstraňte ochranný papírový proužek.

• Umístěte vložku lepicí páskou směrem dolů na
vnitřní stranu spodního prádla.

• Vložku dobře přitiskněte, aby se nemohla přehnout
nebo posunout.

Poslední kontrola:
• Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte dobré napojení vložky v kříži.

Návod k použítí



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Depend pro muže 1
Inkontinenční vložky speciálně navržené pro muže s velmi 

malým únikem moči.

Všeobedné informace:
• Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
• Vložka je anatomicky tvarovaná, přední a zadní strana vložky

je odlišná.
• Po použití vyhoďte výrobek do koše.
• Před použitím odstraňte příslušný obal a ochránný proužek.

•  Rozbalte celý obal vložky.

• Vyjměte vložku tak, že ochranný papírový proužek 
zůstane v obalu.

• Nalepte vložku širokou stranou nahoru do přední
části přiléhavého spodního prádla.

• Vložku dobře přitiskněte, aby se nemohla přehnout 
nebo posunout.

horní strana

spodní strana

Poslední kontrola:
• Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte, aby se vložka nacházela před penisem.
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Návod k použití



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Depend pro muže 2
Inkontinenční vložky speciálně navržené pro muže s lehkým únikem 

moči.

Všeobecné informace:
• Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
• Vložka je anatomicky tvarovaná, má odlišenou přední a zadní stranu.
• Po použití vyhoďte výrobek do koše.

Před použitím odstraňte příslušný obal a ochranný proužek.

• Vyjměte vložku z obalu.

• Zkontrolujte, co je přední a zadní strana výrobku. Na 
ochranném proužku na spodní straně vložky 
nalaznete označení.

• Odstraňte ochranný papírový proužek.

• Umístěte vložku lepicí plochou na vnitřní stranu 
spodního prádla.

Poslední kontrola:
• Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte, aby se vložka nacházela před penisem.
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Návod k použití
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Krok 1:

Krok 2: 
Bez oblečení

Krok 2: 
S oblečením

Krok 3:
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Slip Classic 
Výrobek Depend® Slip Classic je speciálně navržený pro použití při středním stupni 
úniku moči, ne však v kombinaci s únikem stolice. Díky gumovým páskům umožňuje 
tento výrobek jednoduchou výměnu.

Všeobecné informace:
• V každém balení se nachází jeden pár extra zabalených gumových pásků.
• Po použití plenu vyhoďte do odpadkového koše, ale pásky uschovejte pro další použití.

• Zkontrolujte, co je přední a zadní strana.
• Vnější strana výrobku je z bavlny a má zelené

zpevněné knoflíkové dírky.

• Pokud již máte na sobě oblečení, zapněte nejdříve 
gumové pásky na zadní straně, zevnitř směrem ven, aby 
byly knoflíky na vnější straně - tedy nedotýkaly se 
pokožky.

• Prostrčte stranu bez pásků mezi nohama směrem
dopředu a zapněne pásky v sedě u stehen na přední
straně. Poté si výrobek vytáhněte nahoru, aby dobře
seděl.

vnější strana

vnějsí strana

• Zapněte gumové pásky zevnitř směrem ven, aby se
knoflíky nacházely na vnější straně - tedy
nedotýkaly se pokožky.

• Oblékněte si kalhotky Slip Classic jako spodní prádlo
a dobře srovnejte, aby dobře přiléhaly v oblasti kříže.

• Aby výrobek dobře seděl, přední a zadní strana
se musí nacházet ve stejné výšce, gumové
pásky by měli tvořit mírný oblouk směrem
dolů.
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Návod k použití



TIPY
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Pokud by byl gumový pásek příliš těsný nebo volný, můžete ho jednoduše 
prodloužit nebo zkrátit, a to následujícím způsobem.

• Zkrácení:
V pásku vystřihněte podélně knoflíkovou dírku, prostrčte knoflík vyrobenou
knoflíkovou dírkou. Zajistěte, aby byly knoflíky vidět z vnější strany.

• Prodloužení:
Vezměte si pár extra pásků, ustřihněte na jedné straně pásku knoflík a vystřihněte 
v jeho místě knoflíkovou dírku. Prostrčte knoflík druhého pásku. Upevněte ho na 
výrobku. Zajistěte, aby byly knoflíky vidět z vnější strany.

Poslední kontrola:
• Zajistěte, aby pásky nebyly přetočené.
• Zajistěte, aby případné kožní záhyby z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku, předejdete tak průsaku

a odřeninám.
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Návod k použití



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:
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Natahovací kalhotky pro ženy nebo pro muže

Natahovací kalhotky Depend jsou určeny pro střední až těžký únik moči, ne však 
v kombinaci s únikem stolice. Jsou anatomicky tvarované a zajišťují tak 
maximální ochranu a pohodlí. Depend nabízí variantu zvlášť pro ženy nebo pro 
muže v široké škále velikostí.

Všeobecné informace:
• Vyberte si správnou velikost, úroveň absorpce a správný výrobek (muž/žena).
• Výrobek nenatřepávejte, ani netřete mezi rukama. Tím se poškodí vrstva celulózy

a vzniká  prostor pro únik moči
• Kalhotky po použití vyhoďte do koše.

• Vyjměte kalhotky z obalu a dobře je roztáhněte.
Oblékněte je jako běžné spodní prádlo. Zadní strana 
je označena barevným obdélníkem.

• Kalhotky natáhněte tak, aby dobře držely v oblasti
kříže.

• Pro svléknutí natrhněte boční část
kalhotek směrem od sebe.

Poslední kontrola:
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitří strany stehen, zůstaly vně výrobku.

Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.
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Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:
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Natahovací kalhotky Easy-Fit 
Natahovací kalhotky Easy-Fit jsou určené pro střední až těžký únik moči. 
Unikátní systém 2 v 1 umožňuje jednoduchou kontrolu a výměnu bez nutnosti 
svlékání.

Všeobecné informace:
• Vyberte si správnou velikost a oblékněte si kalhotky jako běžné spodní prádlo.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama. Poškodila by se tak vrstva celulózy

a došlo by k protečení.
• Použitý výrobek vyhoďte do koše.

• Vyjměte kalhotky z obalu a dobře je roztáhněte.

• Kalhotky vytáhněte nahoru, aby dobře seděli
v oblasti kříže.

• Pomocí lepicího pásku můžete upravit velikost.

• Při svlékání můžete kalhotky na bocích
roztrhnout.



Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

Krok 9:
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Easy-Fit  - výměna kalhotek

• Vyjměte kalhotky z obalu a rozepněte lepicí pásky. Nyní
můžete roztrhnout perforaci, která se nachází na přední
straně pod záhybem lepicích pásků asi 1 cm od
postranního švu. Když zlehka natáhnete boční stranu
kalhotek, uvidíte perforaci.

• Rozviňte výrobek do šířky do tvaru misky.

• Sedněte si na toaletu, židli nebo okraj postele.
• Prostrčte výrobek mezi nohama směrem dopředu.

• Zalepte pásky nejprve na jedné straně.

• Kalhotky máte nyní na jedné noze. Postup opakute i na 
druhé straně.

• Vytáhněte kalhotky nahoru, aby dobře seděly
v oblasti kříže. Pomocí lepicích pásků můžete
doupravit velikost.

Aanleginstructies

Poslední kontrola: 
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku.

Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.
• Zajistěte, aby kalhotky dobře seděly v oblasti kříže.

přední strana

zadní strana

Návod k použití
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Krok 3:

Krok 4:

april 2014

Návod k použití

Vložné pleny - výměna vestoje
Vložné pleny Depend jsou navrženy pro střední stupeň inkontinence, 

jsou vhodné i při úniku stolice.

Všeobecné informace:
• Vyberte správnou úroveň absorpce.
• Výrobek ma odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
• Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
• Používejte těsné spodní prádlo.

Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpije).•
• Použitý výrobek vyhoďte do koše.

• Obepínající spodní prádlo si vytáhněte těsně nad 
kolena.

• Rozevřete výrobek potištěnou stranou dolu, aby se
vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe rozloží a ochrané
okraje se tak dobře narovnají. Krátkou stranu vložné
pleny nechte vpředu.

• Výrobek rozevřete opět v tříslech.
Přiléhavé spodní prádlo vytáhněte nahoru.

• Ubezpečte se, že vložná plena dobře sedí na svém 
místě.

Poslední kontrola:
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku.

Předejdete tak případnému protečení a odřeninám.
• Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.
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Návod k použití

Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. 
Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

• Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.

• U osob s trvalým ochabnutím svalů nebo se ztuhlýma nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní
část vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předejdete
tak podráždění pokožky.

TIPY



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:
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Vložné pleny - výměna vsedě
Vložné pleny Depend jsou navržené pro střední stupeň inkontinence. 
Jsou vhodné i při úniku stolice.

•
•
•

•
•

•

• Vytáhněte si těsné spodní prádlo těsně pod kolena

• Rozevřete výrobek potištěnou stranou nahoru, aby se
vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe rozloží a ochrané
okraje se tak dobře narovnají. Krátkou stranu vložné
pleny nechte vpředu.

• Vstaňte, výrobek vytáhněte nahoru a rozviňte v
tříslech. Oblečte si příléhavé spodní prádlo.

Poslední kontrola: 
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku.

Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.
• Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.

TIPY

Všeobecné informace:
Vyberte správnou úroveň absorpce.
Výrobek ma odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
Používejte těsné spodní prádlo.
Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpije).
Použitý výrobek vyhoďte do koše.

Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. 
Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

• Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.

• U osob s trvalým zkácením svalů nebo se ztuhlýma nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní část
vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předejdete tak
podráždění pokožky.



Krok 1:
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Vložné pleny - výměna vleže
Vložné pleny Depend jsou navržené pro střední stupeň inkontinence. 

Jsou vhodné i při úniku stolice.

• Položte uživatele na bok a natáhněte mu přiléhavé
spodní prádlo nad kolena.

Krok 2:

Krok 3:

• Rozevřete výrobek dvojitě do šíře potištěnou stranou
nahoru, aby se vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe 
rozloží a ochrané okraje se tak dobře narovnají. 
Krátkou stranu vložné pleny nechte vpředu.

• Výrobek v tříslech rozviňte a položte přes zadní část
těla, poté natáhněte jednou stranou spodní prádlo.

Krok 4: • Otočte uživatele na záda. Zajistěte, aby vložná plena
dobře držela na svém místě a natáhněte druhou stranu
spodního prádla.

•
•
•

•
•

•

Všeobecné informace:
Vyberte správnou úroveň absorpce.
Výrobek ma odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
Používejte těsné spodní prádlo.
Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpije).
Použitý výrobek vyhoďte do koše.
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Poslední kontrola 
• Zajistěte, aby případné zahyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku.

Předejdete tak případnému protečení a odřeninám.
• Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.

TIPY Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. 
Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

• Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.

• U osob s trvalým zkácením svalů nebo se ztuhlýma nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní část
vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předejdete tak
podráždění pokožky.
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Krok 3:
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Absorpční kalhotky Flex
Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určené pro těžký stupeň 

inkontinence.

Všeobecné informace:
• Vyberte si správnou velikost.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození

•

•

• Vyjměte výrobek z obalu a roztáhněte pás.
Rozviňte výrobek do šířky.

• Položte výrobek vzadu na boky a vpředu
zapněte pás.

• Prostrčte výrobek mezi nohama směrem
dopředu.

• Upevněte lepicí pásky a doupravte velikost.

celulózy a možnému průsaku.
Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti ( potisk na vnější straně se
rozpije).
Použitý výrobek vyhoďte do koše.
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Poslední kontrola:
•
•
•

Zkontrolujte, že se lepicí pásky nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění. 
Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.

• Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru.
Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.

TIPY



Krok 2:
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Krok 1: • Vyjměte výrobek z obalu a roztáhněte pás. Rozviňte 
výrobek do šířky.

• Položte výrobek na židli nebo postel, aby si na něj
uživatel mohl sednout, tak že budete moci upevnit pás
okolo jeho boků.

Krok 3:

Krok 4:

• Upevněte pás okolo boků.
• Prostrčte výrobek dopředu mezi nohama.

• Rozviňte obě strany výrobku a zajistěte, aby 
přední i zadní strana přiléhaly.

Absorpční kalhotky Flex - výměna vsedě
Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určené pro těžký stupeň 

inkontinence.

Všeobecné informace:
• Vyberte si správnou velikost.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození

•

•

celulózy a průsaku.
Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti ( potisk na vnější straně se
rozpije).
Použitý výrobek vyhoďte do koše.
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Krok 5: • Upevněte modrý lepicí pásek.

Poslední kontrola:
•
•
•

Zkontrolujte, že se lepicí pásky nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění. 
Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.

• Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru.
Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.

TIPY
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Krok 1:

Krok 1:

Krok 3 a 4: 

• Vyjměte výrobek z obalu a roztáhněte pás. Rozviňte
výrobek do šířky.

• Otočte uživatele na bok, přiložte výrobek na
hýždě a bokový pás pod uživatele.

• Obraťte uživatele zpět na záda.
• Vytáhněte druhou stranu bokového pásu dopředu a

zapněte ho.
• Prostrčte výrobek mezi nohama dopředu a upevněte

modré lepicí pásky.

Absorpční kalhotky Flex - výměna vleže
Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určené pro těžký stupeň 

inkontinence.

Všeobecné informace:
• Vyberte si správnou velikost.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození

•

•

celulózy a průsaku.
Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti ( potisk na vnější straně se
rozpije).
Použitý výrobek vyhoďte do koše.
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Poslední kontrola:
•
•
•

Zkontrolujte, že se lepicí pásky nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění. 
Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.

• Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru.
Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.

TIPY
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Plenkové kalhotky  - výměna vestoje
Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. 
Lepicí pásky umožňují opakovanou kontrolu stavu.

Všeobecné informace:
• Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předejdete tak poškození celulózy a možnému

průsaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny ( potisk na vnější straně se rozpije).
• V místě lepicích pásku nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
• Použitý výrobek vyhoďte do koše.

• Vyjměte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez
zásahu do vnitřní části pleny.

• Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku.

• Zadní strana má na bocích lepicí pásky.

vnitřní strana

zadní strana

vnější strana

přední strana



Krok 5:

Krok 6:

april 2014

Návod k použití

• Rozbalte přední stranu a zapněte dolní lepicí 
pásky.

•  Poté zapněte horní lepicí pásky.

Poslední kontrola:
•

• Prostrčte výrobek mezi nohama směrem dopředu a nahoru
• Rozbalte kalhotky na zadní straně a stanovte přesnou 

výšku.

Krok 4:

Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

april 2014

Návod k použití

• Vyjměte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez
zásahu do vnitřní části pleny.

• Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku.

•   Zadní strana má na obou stranách lepicí pásky.

zadní strana

přední strana

vnitřní strana

vnější strana

Plenkové kalhotky  - výměna vsedě
Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. 
Lepicí pásky umožňují opakovanou kontrolu stavu.

Všeobecné informace:
• Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předejdete tak poškození celulózy a možnému

průsaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny ( potisk na vnější straně se rozpije).
• V místě lepicích pásku nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
• Použitý výrobek vyhoďte do koše.



Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

april 2014

Návod k použití

• Položte rozloženou plenku na židli, vnitřní strana
směřuje nahoru. Zadní strana s lepicími pásky směřuje k
opěradlu.

• Posaďte uživatele doprostřed plenk. kalhotek.

• Prostrčte přední stranu mezi nohama.

• Zalepte kalhotky, nejprve spodní pásky, poté horní
pásky, případně doupravte velikost utažením lepicích
pásků.

Poslední kontrola:
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak

možnému průsaku a odřeninám.

Krok 4: • Nechte uživatele, aby se postavil.



Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

april 2014

Návod k použití

•

• Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

• Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku

•  Zadní strana má na obou stranách lepicí pásky.

vnitřní strana

zadní strana

vnější strana

přední strana

Plenkové kalhotky  - výměna vleže
Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. 
Lepicí pásky umožňují opakovanou kontrolu stavu.

Všeobecné informace:
• Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
• Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předejdete tak poškození celulózy a možnému

průsaku.
• Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny ( potisk na vnější straně se rozpije).
• V místě lepicích pásku nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
• Použitý výrobek vyhoďte do koše.

Vyjměte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez 
zásahu do vnitřní části pleny.



Krok 4:

Krok 5:

Krok 6:

Krok 7:

Krok 8:

april 2014

Návod k použití

•  Otočte uživatele na bok.

•  Umístěte zadní stranu kalhotek na hýždě uživatele a 
zasuňte spodní stranu pod uživatele.

•  Otočte uživatele zpět na záda.

•  Prostrčte přední díl kalhotek mezi nohama.

• Zalepte pásky na přední díl kalhotek, nejprve spodní 
pásky a poté vrchní pásky.

• Pomocí lepicích pásku upravte velikost, aby kalhotky 
dobře seděli.

Poslední kontrola:
• Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému 

průsaku a odřeninám.




