
 

Vigtigt – læs før ibrugtagning 

Generelt 
• DryMed® inkontinensprodukter bliver produceret i normale tøjstørrelser. 
• Indpakningsmaterialet skal holdes væk fra børn for at undgå kvælning. 
• Ved at følge vejledningen nedenfor, kan DryMed® inkontinensprodukter anvendes og vaskes op til 

300 gange uden at miste absorberingsevne og kvalitet. 

Før brug 
• Af hygiejniske årsager og for at opnå den optimale absorberingsevne skal DryMed® produkter 

vaskes 2 gange før ibrugtagning. 
 
Under brug 
• Ved tilsmudsning af fæces og/eller urin skal DryMed® inkontinensprodukter skiftes efter max. 4 timer. 

Det tilrådes at skifte produktet umiddelbart efter brug. 
• Selvom produktet IKKE er blevet tilsmudset, anbefales det at skiftet produktet efter max. 4 timer.  
• Undgå rynker og folder på DryMed® inkontinensproduktet omkring ben og hofter for at forhindre 

lækage. 
 
Specielt for ”DryMed® Vaskbar UNISEX Inkontinensble”:  
• For at undgå beskadigelse af produktet eller andet tøj, er det vigtigt at hæfte velcrobåndene rigtigt 

sammen. 
• For at undgå irritation, vær her opmærksom på, at velcrobåndene ikke har kontakt med huden. 
 
Plejeanvisninger 

• For at opnå det bedste vaskeresultat, skal DryMed® produkterne vaskes med vrangen ud. 
• Kan vaskes med alm. vaskemiddel i vaskemaskine. 
• Det er muligt at vaske med op til 95°, men af miljø og økonomiske hensyn er vask ved 60° 

tilstrækkeligt og anbefales.  
• Anvend IKKE skyllemiddel, da dette vil forringe absorberingsevnen væsentligt. 

• Kan tørretumbles ved max. 90°. 
 
 

• Inkontinensprodukterne må IKKE stryges, da den sarte tekstiloverflade vil blive ødelagt ved 
direkte varme. 

• Ved blegning: Klorholdige midler må IKKE benyttes, da den vandtætte PU-belægning bliver 
beskadiget og mister sin egenskaber (dvs. påvirker permeabiliteten). 

 
Tørring/Opbevaring 
• DryMed® inkontinensprodukter skal tørres/opbevares med vrangen ud for at sikre, at alt fugt 

fordamper, og at produktet tørrer helt. 
• Produkterne bør ikke opbevares ved over 90º C. 
• Produkterne må ikke være i kontakt med åben ild. 
• Undgå direkte kontakt med andre varmekilder (varmeelementer etc.). 
 
Specielt for ”DryMed® Vaskbar UNISEX Inkontinensble”:  
• Hæft velcrobåndene sammen under opbevaring for at undgå, at bleens sarte stof beskadiges af 

velcrobåndene. 
 

Risici 
• Hvis Drymed® inkontinensprodukter forbliver i direkte kontakt med kroppen over længere tid, kan der 

opstå hudirritationer. 
 

Bortskaffelse 
• DryMed® inkontinensprodukter kan bortskaffes ved stort brændbart affald på genbrugspladser.  
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Til kvinder: 

TIL mænd: 

Til UNISEX: 

Andre tekstiler: 

Varenr. 19410-19413 – UDGÅR, og findes kun så længe lager haves 
* Onesize 
** 90/100 x 200 cm – højde 14-20 cm 
 
 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse – link til webshop Farve 
19480 88225 S DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19481 88238 M DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19482 88239 L DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19483 88242 XL DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19410 109880 S DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19411 109883 M DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19412 109886 L DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19413 109889 XL DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19400 88243 S DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19401 88244 M DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19402 109854 L DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19403 88245 XL DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19420 88252 S DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19421 88286 M DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19422 88253 L DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19423 88288 XL DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19450 109979 OS* DryMed Indlæg til varenr. 19400-19403 Hvid 
19460 109989 S DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 
19461 109992 M/L DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 
19462 109995 XL DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse – link til webshop Farve 
19440 88254 S DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19441 88255 M DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19442 88256 L DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19443 88257 XL DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19430 88290 S DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19431 88258 M DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19432 88354 L DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19433 88259 XL DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19470 109981 S DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443 Hvid 
19471 109983 M/L DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443 Hvid 
19472 109986 XL DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443 Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse – link til webshop Farve 
10201 88260 S DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10202 88261 M DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10203 88262 L DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10204 88289 XL DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10205 88263 XXL DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
12203 109996 OS* DryMed Indlæg, 13 x 50 cm til varenr. 10201-10205 Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse – link til webshop Farve 
41298 109890 90x75 cm DryMed Inkontinens liggestykke/underlag Hvid 
41295 109879 90x75 cm DryMed Inkontinens underlag med vinger Hvid 
43104 88268 ** DryMed Inkontinens lagen, faconsyet Hvid 
46102 - 32x60 cm DryMed Vaskepose med indvendig fugtbarriere – 40 L Hvid 
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https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=90995&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-med-aktivt-kul-p63385082
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91008&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-med-aktivt-kul-p63385082
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91009&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-med-aktivt-kul-p63385082
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91012&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-med-aktivt-kul-p63385082
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107475&nart=1
https://manage.wix.com/dashboard/aaf015d5-f93b-4962-ab71-ab0afb1eb370/app/12f1fbab-8b9d-3002-87b5-2972897e8314?referralInfo=editor
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107476&nart=1
https://manage.wix.com/dashboard/aaf015d5-f93b-4962-ab71-ab0afb1eb370/app/12f1fbab-8b9d-3002-87b5-2972897e8314?referralInfo=editor
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107477&nart=1
https://manage.wix.com/dashboard/aaf015d5-f93b-4962-ab71-ab0afb1eb370/app/12f1fbab-8b9d-3002-87b5-2972897e8314?referralInfo=editor
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107478&nart=1
https://manage.wix.com/dashboard/aaf015d5-f93b-4962-ab71-ab0afb1eb370/app/12f1fbab-8b9d-3002-87b5-2972897e8314?referralInfo=editor
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91013&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-p63385090
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91014&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-p63385090
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=107427&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-p63385090
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91015&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Inkontinenstrusse-p63385090
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91022&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Pull-Up-trusse-til-udskifteligt-indl%C3%A6g-p63410001
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91076&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Pull-Up-trusse-til-udskifteligt-indl%C3%A6g-p63410001
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91023&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Pull-Up-trusse-til-udskifteligt-indl%C3%A6g-p63410001
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91078&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Pull-Up-trusse-til-udskifteligt-indl%C3%A6g-p63410001
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54954&art0=107653&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-indl%C3%A6g-bind-til-ekstra-sikkerhed-p63410010
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107661&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-inkontinens-indl%C3%A6g-m-fugtbarriere-p63385049
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107662&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-inkontinens-indl%C3%A6g-m-fugtbarriere-p63385049
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107663&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-inkontinens-indl%C3%A6g-m-fugtbarriere-p63385049
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91024&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-boxershorts-bl%C3%A5-p63385076
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91025&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-boxershorts-bl%C3%A5-p63385076
https://hmi-basen.dk/r6x.asp?searchterm=88256
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-boxershorts-bl%C3%A5-p63385076
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91027&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-boxershorts-bl%C3%A5-p63385076
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91080&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-underbukser-p62564270
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91028&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-underbukser-p62564270
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91179&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-underbukser-p62564270
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91029&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbare-inkontinens-underbukser-p62564270
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107655&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-indl%C3%A6g-t-boxershorts-underbukser-til-m%C3%A6nd-p63410007
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107657&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-indl%C3%A6g-t-boxershorts-underbukser-til-m%C3%A6nd-p63410007
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107658&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-indl%C3%A6g-t-boxershorts-underbukser-til-m%C3%A6nd-p63410007
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91030&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbar-inkontinensble-UNISEX-p64351540
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91031&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbar-inkontinensble-UNISEX-p64351540
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91032&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbar-inkontinensble-UNISEX-p64351540
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91079&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbar-inkontinensble-UNISEX-p64351540
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91033&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbar-inkontinensble-UNISEX-p64351540
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54960&art0=107664&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Indl%C3%A6g-til-Unisex-vaskbar-inkontinensble-p63385071
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54842&art0=107479&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-absorberende-liggestykke-underlag-p64351558
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46346&art0=107474&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-og-absorberende-inkontinensunderlag-p64438061
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46347&art0=91039&nart=1
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskbart-inkontinenslagen-faconsyet-p64438069
https://www.carepartner.dk/online-store/DryMed-Vaskepose-p63385024
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Producent 
Texamed GmbH 
Lilienthalstr. 29 
D-85399 Hallbergmoos 
Tyskland 
 

Producent/leverandør er IKKE ansvarlig for skader eller kvæstelser som følge af forkert brug eller 
misbrug. 

 
Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavefejl. Oversættelsen er foretaget af Carepartner ApS og 
er uden ansvar for Carepartner ApS. 
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