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Kisstratt för damer ”GoGirl”
Art nr 290001
Denna kisstratt tillåter dig att kissa stående. Den är liten,
diskret, hygienisk och den får enkelt plats i väskan, fickan
eller handskfacket. Den är mycket användbar vid friluftsliv,
resor och sport m.m. Den är speciellt bra för personer som
har svårt att sitta på låga toaletter t.ex. de med höftartros
och man blir därför mer oberoende av att hitta en hög
toalett när man ej är i hemmet.
Så här gör du:







Ställ dig lätt bredbent.
Dra ner gylfen och ev lossa byxan om du har tighta byxor.
Dra ner trosan, eller dra den åt sidan.
Sätt Kisstratten på plats med tummen och långfingret på
ovansidan och undersidan. Se bilderna till höger.
Kissa
Torka och sen är du klar.

Testa gärna kisstratten hemma i duschen för att behärska din teknik så att du vet vad du
ska förvänta dig och känner sig tryggare när nöden är på riktigt. Bli inte besviken om du
skulle missa lite första gången. Med lite övning fungerar kisstratten perfekt varje gång.
Rengöra Kisstratten:
Kisstratten är miljövänlig, då den går att använda om och om igen. När du är klar så kan
du, om du har tillgång till vatten skölja, skaka lite lätt av vattnet, stoppa ner den i
plastpåsen, rulla ihop (se info. nedan) . Har du inte tillgång till vatten kan du skaka av den
lätt och stoppa ner den i plastpåsen. När du kommer hem kan du tvätta med diskmedel
eller flytande tvål. Den är av medicinsk silikon och kan kokas.
Vika ihop kisstratten till tuben:
När den är torr förvaras den i tuben, så att du har tillgång till den när det är kris nästa
gång. Lägg ut den medföljande påsen vikt på mitten (eller annan liten påse) v.b. även
med en liten servett. Kläm ihop ovan och undersidan, vik pipen mot öppningen. Lägg den
på påsen och rulla tight ihop sidledes, precis som med en sovsäck. Lägg den i tuben
Pris 143 kr +moms 36 kr + frakt 28 kr = 207 kr
Beställ den enklast genom att sända ett mejl till elisabeth@svedinrehab.se.
Eller sänd brev/vykort med post till Svedin Rehab, Borgargatan 18, 117 34 Stockholm
Uppge både leveransadress med kontaktperson och faktura adress.
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