
 

  

 iD Slip - iD Slip 
Medicinski pripomočki, hlačne predloge iD Slip so primerne za osebe s težko do zelo težko 
stopnjo inkontinence. Na voljo so v različnih vpojnostih in velikostih. Priporočajo se osebam, 
ki so manj pomične oziroma nepomične. 
Predloge morajo biti pravilno nameščene v kolikor želimo zagotoviti udobje in 
funkcionalnost. 

 

 
 
 
 

 

Hlačno predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se 
oblikuje “žleb” pri čemer se dvignejo zaščitni zavihki (stranska zaščita 
pred iztekanjem). 
Predlogo potisnite med nogami in sicer od spredaj nazaj, pri čemer 
mora biti vpojno jedro lepo nameščeno med mednožjem. Prepričajte 
se, da je del pripomočka s pritrdilnimi trakovi na zadnji strani osebe 
(hrbtni del). 

 

Predloga naj bo nameščena po sredini mednožja. Kot vodilo pri 
poravnavi  v pravilno lego, vam lahko služi indikator vlage. 
Nato najprej namestite spodnja dva trakova za pritrjevanje, rahlo 
navzgor, pri čemer poskrbite, da se bo predloga lepo oprijela nog in 
mednožja. 

 

Nato namestite še zgornja dva trakova, rahlo navzdol, pri čemer se 
mora ta del lepo prilegati obsegu pasu. 

 

Preverite ali je predloga udobno nameščena. Poskrbite, da so trakovi 
za pritrjevanje pravilno nameščeni.  
Obojni (zgornji in spodnji) trakovi za pritrjevanje se lahko namestijo pod 
kotom ali pa vodoravno. Lahko se jih večkrat odlepi in ponovno pričvrsti 
v kolikor je to potrebno. 
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 Hlačno predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se 
oblikuje “žleb” pri čemer se dvignejo zaščitni zavihki (stranska zaščita 
pred iztekanjem). 
Nežno obrnite ležečo osebo na bok (pri tem mislite na varnost) in 
namestite predlogo na posteljo pod njo. Pri tem bodite pozorni, da je 
zadnji del postavljen na pravo mesto,ter da so trakovi za pritrjevanje na 
zadnjem delu. 

 

Predlogo namestite v pravi položaj s pomočjo linije indikatorja vlage.  
Prevalite osebo na hrbet in nežno povlecite predlogo med nogami (pri 
tem bodite pozorni na zaščitne zavihke – stransko zaščito pred 
iztekanjem, da ta ostane v pravilnem, dvignjenem položaju). 

 Zaradi popravljanja namestitve predloge in boljšega dostopa do trakov 
za pritrjevanje, lahko osebo ponovno obrnemo na bok. 
Nato najprej namestite spodnja dva trakova za pritrjevanje, rahlo 
navzgor, pri čemer poskrbite, da se bo predloga lepo oprijela nog in 
mednožja. 
Nato namestite še zgornja dva trakova, rahlo navzdol, pri čemer se 
mora ta del lepo prilegati obsegu pasu. 

 

Preverite ali je predloga udobno nameščena. 
Poskrbite, da so trakovi za pritrjevanje pravilno nameščeni. 


