
Steg 2 Placering av Butterfly.

För att enklast placera Butterfly rätt, rekommenderar vi dessa 
olika tekniker:

         1.  Luta dig lite framåt, sträck dig runt bakom  
ryggen likt när du torkar dig och placera  
skyddet mellan skinkorna.

Eller 2.  Sträck dig mellan benen likt när du torkar dig 
framifrån och placera skyddet mellan skinkorna.

Eller 3.  Sätt upp ena benet på toalettsitsen, sträck handen  
mellan benen och placera produkten mellan skinkorna.

Vik och placera Butterfly så att mitten av skyddet hamnar 
tätt mot analöppningen. Tryck fästytorna lätt mot huden med 
hjälp av ditt finger så att den sitter på plats.

Steg 1 Vikning med fästytorna utåt.

Tag bort pappret på baksidan och vik Butterfly på mitten 
med fästytorna på utsidan av vikningen. 

Håll Butterfly så att de långa vingarna hamnar uppåt mot din 
rygg när den är rätt placerad. 

Så här använder du Butterfly 
Följ instruktionerna nedan för maximal bekvämlighet och maximalt skydd.
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Läs mer om Butterfly på www.attends.se

När du placerar Butterfly är den mer effektiv och bekväm om skyddets mitt är placerad hela vägen upp mellan skinkorna, och 
mitten av skyddet hamnar tätt mot analöppningen. Det kan krävas lite övning att lära sig placera Butterfly på det sätt som 
passar bäst för just dig.



Vanliga fel vid användning

Fäst inte Butterfly i dina 
underkläder. Det ska alltid 
fästas direkt mot huden.

Kasta ej skyddet i toaletten. 
Kassera i avsedd behållare 
alt papperskorg. 

•  När skyddet sitter på 
plats ska det sitta så högt 
upp mellan skinkorna 
att skyddets vingar 
inte träffas av urin när 
du kissar. Skyddet kan 
därmed sitta kvar vid 
urinering. Om skyddet blir 
vått när du kissar, försök 
placera det något högre 
upp mellan skinkorna, 
överväg att prova storlek 
S/M om du använder 
storleken L/XL.

Innan du applicerar 
produkten berör ej 
fästytorna och se till att  
de är utåt när skyddet viks.

När Butterfly är korrekt 
placerad ska de “långa 
vingarna” peka uppåt mot 
din rygg och de “kortare 
vingarna” nedåt. Detta  
för en optimal komfort  
samt hygienisk och  
smidig borttagning  
efter användning.

Tips och Råd

•  När du börjar använda 
Butterfly kan du uppleva 
att det känns konstigt 
att ha någonting mellan 
skinkorna, men om 
skyddet är rätt placerat 
ska det kännas bekvämt. 
Om det inte är bekvämt, 
kontrollera att skyddets 
mitt är placerat tätt  
mot analöppningen.

•  När Butterfly är förbrukad, 
ta försiktigt bort skyddet 
från huden genom att 
sträcka dig runt bakom 
ryggen och ta tag i en av 
de långa vingarna.

•  Fästytorna ska försiktigt 
fästas på huden så att 
det sitter säkert på plats 
och inte flytta sig och 
riskera att bli obekväm 
att använda.


