
SPODNÍ PRÁDLO K POUŽITÍ V PŘÍPADĚ MÍRNÉHO SELHÁNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Autorská práva 
Autorská práva k tomuto návodu k použití patří firmě New Systems Handels GmbH. Všechna práva, včetně práv k překladu, jsou vyhrazena. Jakákoliv část této informace nesmí být kopírována jakoukoliv formou (jako výtisk, 
fotokopie, mikrofilm anebo jakoukoliv jinou metodou), jak v celku tak v části, ani upravována, kopírována, překládána anebo propagována pomocí elektronických systémů bez písemného souhlasu New Systems Handels 
GmbH. Porušení předpisů může způsobit uložení trestních sankcí. 
Omezení zodpovědnosti 
New Systems Handels GmbH nenese zodpovědnost za poškození těla, materiální škody, poškození výrobků anebo následné škody vzniklé anebo nesené ve výsledku nedodržování tohoto návodu k použití, nesprávného 
používání výrobku anebo jiných jednání. Zakazuje se také samovolného provádění technických změn ve výrobku. 
Návod k použití 
Tento návod k použití týká se konečných uživatelů. Tento návod k použití popisuje strukturu, funkci a fungování výrobku. Prosíme o pečlivé seznámení se s tímto návodem k použití a o ujištění se, že byl návod pochopen! Je 
třeba postupovat v souladu s návodem za účelem zajištění bezpečného používání výrobku. Nesmí se postupovat v souladu s pokyny vydanými neoprávněnými třetími osobami. 
Klasifikace 
Spodní prádlo k používání v případě mírného selhání močového měchýře je označena jako výrobek třídy I v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích (Medical Device Regulation, MDR) - (2017/745) týkajícím se 
zdravotnických prostředků. 
Symboly 

 

 
1. POPIS VÝROBKU 
Spodní prádlo pro ženy a muže SELENACARE/SOUVERÄN k používání v případě mírného selhání močového měchýře pomáhá absorbovat únik moči během kýchání, kašle anebo fyzické námahy. Díky inovační mnohovrstevné 
technologii toto prádlo zajišťuje komfort obyčejného spodního prádla spojeného s vrstvou odvádějící vlhkost, antibakteriální ochranou a paropropustnou tkaninou. 

Inovační mnohovrstevná technologie 

1 Vnitřní vrstva: Přenášení vlhkosti 
2 Absorbování vlhkosti a předcházení nepříjemnému zápachu 
3 Absorbování vlhkosti a předcházení nepříjemnému zápachu* 
4 Velmi savé polyesterové jádro 
5 Paropropustná a těsná ochranná membrána 
6 Vnější vrstva: Tkanina příjemná pro kůži 

Hygiena a čistota na základě chloridu stříbrného - naše tkaniny mají antibakteriální ochrannou úpravu (SILVERPLUS®/RUDOLF GROUP). EPA-registration, OEKO-TEX® Standard 100-listing. Předchází rozmnožování se bakterií působících nepříjemné zápachy. Je vhodná k praní. Čisté 
tkaniny dokonce i v nízkých teplotách praní, což umožňuje ušetřit energii a náklady spojené s péči o tkaniny. 

Obsah obalu: - 1x návod k použití 
   - 1x spodní prádlo 
Určení: Vícenásobně použitelné kalhotky pro osoby s mírným selháním močového měchýře, které bezpečně absorbují únik moči 
Období používání: Použité prádlo je třeba vyměnit do 60 minut po úniku moči 
Životnost: Životnost výrobku činí cca. 60 praní 
Doporučení: Mírná inkontinence 
Kontraindikace: V případě vyskytnutí se podráždění kůže je třeba vyhledat lékařskou pomoc 
Potenciální nežádoucí účinky/rizika: Nebyly potvrzeny nežádoucí účinky a/nebo rizika spojená s výrobkem 
Cílova skupina odběratelů: Osoby s mírným selháním močového měchýře 
 
2. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A POUŽITÍ 
UPOZORNĚNÍ: V případě vyskytnutí se podráždění kůže je třeba sejmout spodní prádlo a vyhledat lékařskou pomoc. 
POZOR: Výrobek nesmí se používat neshodně s doporučenými technickými specifikacemi. 
POZOR: V případě, jestli obal je poškozen před použitím výrobku, je třeba ho vyměnit za nový. Nesmí se používat výrobky z poškozených obalů. 
Způsob používání 
1. Otevřít obal a vyjmout spodní prádlo 
2. Před prvním oblečení spodního prádla je třeba je vyprat v pračce 
3. Vyměnit oblečené spodní prádlo 60 minut po úniku moči 
4. V případě, kdy spodní prádlo bylo použito, je třeba je vyprat 
Čištění 
1. Nové anebo použité spodní prádlo vypláchnout ve studené vodě 
2. Umístit v pračce a nastavit příslušný program praní v teplotě 30° C 
3. Po vyprání spodní prádlo je třeba ponechat k vysušení na vzduchu 
POZOR: Během praní se nesmí používat bělící prostředky ani prostředky s obsahem změkčujících látek, protože můžou mít vliv na snížení funkčnosti a vlastností výrobku. 
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Seznam všech variant a použitých materiálů a jednotlivých částí je dostupný na vyžádání ve firmě New Systems Handels GmbH a/nebo na internetové stránce New Systems Handels GmbH. 
 
4. SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT 
Tento výrobek může být přepravován a skladován jen v obalu, který je určen k těmto účelům. Nejsou vyžadovány žádné zvláštní přepravní podmínky.  
Tento výrobek je třeba skladovat v okolní teplotě a musí být chráněn proti přímému vlivu slunečních paprsků. Výrobky neměly by být skladovány v blízkosti chemických látek, dezinfekčních prostředků anebo radioaktivních 
zdrojů. 
 
5. LIKVIDACE 
Likvidace musí být provedena v souladu se státními a lokálními předpisy a pravidly. 
 
Více informací najdete na straně www.selena.care 


