Gebruikersinstructie Intimate Rose dilators handvat
17-IR023
LOT: zie verpakking
Voor het eerste gebruik
Inspecteer bij ontvangst of de set compleet en onbeschadigd is. Neem contact op met de leverancier
wanneer er problemen zijn of wanneer het handvat niet aan uw verwachtingen voldoet. Gebruik de set
niet wanneer er onderdelen beschadigd zijn. Het handvat is niet steriel.
Een handvat set bestaat uit:

REF
17-IR0023

Bestaat uit:
Dilator handvat, steel met een erop te draaien schijf,
3 siliconen bevestigingsringen

Materiaal en eigenschappen
Het handvat is gemaakt van kunststof. De 3 bevestigingsringen zijn gemaakt van voor medisch
gebruik goedgekeurde silicone en ieder geschikt voor een enkele maten dilators.
Toepassing
Het handvat is bedoeld om het bereik van de Intimate Rose vaginale dilatators Ref 17-IR013, 17IR014, 17-IR015, 17-IR016, 17-IR017-1 t/m 17-IR017-8 te vergroten.
Algemene instructies voor gebruik.
1. Schroef de schijf op de steel.
2. Kies de dilator(s) waar u mee wilt oefenen. Was uw handen, de dilator en het handvat met milde
zeep en warm water voor gebruik. Spoel goed af met warm water. En droog af met een schone
handdoek.
3. Wanneer u de
-roze, gele of lichtblauwe(maat 1-3) dilator gebruikt neemt u de groene bevestigingsring.
-lila, lichtgroene of donkerblauwe (maat 4-6) dilator neemt u de roze bevestigingsring
-voor de zeegroene of de donkerpaarse (maat 7-8) dilator gebruik de oranje bevestigingsring
4. Houd u de bevestigingsring met de kleinste ring naar boven( ring met letters naar beneden).
5. Steek de dilator met de top door de kleinste ring naar boven tot de ring van de dilator tegen de
bevestigingsband aan zit.
6. Plaats de onderste rand van de bevestigingsring helemaal over de schijf.
7. Controleer aan de onderkant of de silicone bevestigingsschijf gelijkmatig over de schijf zit.
8. Gebruik de dilators zoals in de daarbij gevoegde handleiding is aangegeven.
9. Na gebruik de bevestigingsring loshalen en zowel de dilator, het handvat als de bevestigingsring
wassen met warm water en milde zeep.
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op silicone basis of olie tast het silicone van
de bevestigingsring aan.
De verpakkingsfolie niet direct weggooien,
De informatie op de verpakking kan nodig zijn in geval van klachten of beschadiging.
Afvoer einde levensduur: het handvat bevat geen schadelijk stoffen en kan volgens de gemeentelijke
regels voor restafval afgevoerd worden.
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