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Ett hjälpmedel för att föra 

in suppositorium på ett 

enkelt och säkert sätt.

För mer information om och ev. uppdaterad bruksanvisning 
av SuppHero besök  
www.awendi.se/produkt/bruksanvisning

SuppHero
SuppHeron är ett hjälpmedel för att föra in supposito-
rium på ett enkelt och säkert sätt och dess avsedda  
användning är enbart för detta syfte. 

Liten topp Stor topp
BPA-fri!

Framtagen och 
tillverkad i Sverige.
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    Här kan du
 läsa sagan om 
vår SuppHjälte
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Bruksanvisning SuppHero
SuppHeron är ett hjälpmedel för att föra in suppositorium på ett enkelt och säkert 
sätt och dess avsedda användning är enbart för detta syfte. 

Anvisningar montering:
Montera SuppHeron enligt följande steg:

1.   För in pinnen i blåsan och se till  
att den fästs ordentligt som bild 1 visar.

   2.   Fäst sedan den redan monterade delen
         i mittendelen som bild 2 visar.

3.   Välj sedan vilken storlek på 
toppen du ska använda och 
fäst denna med ett klick på den 
redan monterade delen som 
bild 3 visar. Den mindre toppen 
används till mindre suppositorium
och den större toppen används 
till större suppositorium. 
Vilken storlek du ska använda
på suppositorium är beroende 
på vad barnet ifråga väger. 
Den informationen finner du
 i bruksanvisningen som det 
aktuella läkemedelsföretaget 
föreskriver. 

När produkten är färdig-
monterad och klar att 
användas ser den antingen
 ut som bild 5 eller som 
bild 6 visar, beroende på 
toppstorlek.

 

Anvisningar användning:
1. Sätt i vald suppositorium baserat på läke-
medelsproducentens anvis- 
ningar i hålet i toppen på produkten när du 
har produkten stående som bild 7 visar.

2. Lägg barnet på rygg, håll med en hand i 
benen som du för upp mot magen. I den an-
dra handen håller du Supp-Heron. Tummen
 har du mot pinnens runda del i botten av                                   

                                                                  SuppHeron. Pek- och långfinger har du i de 
utformade trekanterna i mitten av produkten. Tryck fram suppositorium så den 
sticker ut lite och lägg emot dess topp mot analöppningen. Med tummen trycker 
du sedan försiktigt in suppositorium till dess stopp, släpper taget med tummen och 
tar bort SuppHeron. 

Efter användning:
1.   Efter användning plockar du isär 
      produkten och rengör delarna med 
      tvål eller diskmedel och ljummet vatten. 
2.   Låt lufttorka eller torka med handduk. 
3.   Montera ihop produkten enligt  
      anvisningarna.

Bild 5. Bild 6.
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Sätt i vald  
suppositorium här!

Tumgrepp här!

Mellan användningarna, förvaring:
Produkten förvaras oåtkomlig för 
barn. Produkten förvaras i rums-
temperatur och ej i direkt solljus.

Varning
Produkten förvaras oåtkomlig för barn. Produkten  
används enligt anvisning och avsett bruk.  
Endast för utvärtes bruk.
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 Sagan om vår SuppHjälte

- Hej! Det är jag som är 
SuppHjälten.

- När du är sjuk eller 
har ont kan jag hjälpa 
dig, så du snart mår  
bättre igen.

- Säg till en vuxen om 
du vill att jag ska hjälpa 
till att ge dig medicin så 
kommer jag på direkten!

- Jag är Din Hjälte när 
Du vill må bättre.


