USALDUSVÄÄRNE
LAHENDUS IGAPÄEVASEKS
HOOLDUSEKS
TENA hooldusvahendid

WWW.TENA.EE

TENA
abivahendi valimine
Kuidas leida sobiv toode?

1.

Hinnake pidamatuse raskusastet – väga kerge, kerge,
keskmine või raske. Toote imavus on tähistatud pakendil tilkade
arvu ja nimetusega imavuse kasvades - Normal, Plus, Super,
Maxi, Ultima.

2.

Valige sobiva imavusega tootetüüp: side, mähe või imavad
püksid. Arvestage abivahendit vajava inimese aktiivsusega – kas
ta saab ise mähkme vahetamisega hakkama või vajab selleks
kõrvalist abi?

3.

Mähkmete puhul valige õige suurusnumber
puusaümbermõõdu järgi. Kui sidemed või mähkmed on õigesti
valitud, piisab ööpäevas kolmest tootest. Tähtis on olukorra
hindamine ja individuaalne lähenemine.

TENA Flex Super M
Tüüp

Imavus

Suurus

Käesolev voldik tutvustab TENA sidemeid, mähkmeid,
nahahooldusvahendeid ja teisi hooldamisel vajaminevaid
abivahendeid. Lisateavet leiate ka kodulehe www.tena.ee
vastavatest alajaotistest.

TENA tootevalik
PIDAMATUS

VÄGA KERGE

KERGE

KESKMINE

RASKE

IMAVUS
Protective
Shield

Men
Lady

Mini
Magic

Ultra
Mini

Ultra Mini
Plus

Mini Plus
Tiibadega

Level 1

Level 2

Level 3

Normal

Extra

Extra Plus

Pants
Plus M/L
Maxi

Silhouette

Plus M/L

Normal

Pants

Soovitame valida päevaseks
kasutamiseks väiksema
imavusega mähkme ja ööseks
suurema imavusega mähkme.
Soovitatava imavusklassiga
mähkmed oleme tähistanud
vastavalt päikese ja kuu
ikoonidega.

Maxi Night

M L XL

Plus
XS S M L XL
XXL

Plus

Super

Maxi

S M L XL

M L XL

Super

Maxi

S M L XL

S M L XL

Flex

S M L XL

Slip

Plus

Super

Maxi

Ultima

XS S M L XL

S M L XL XXL

S M L XL

M L XL

Extra

Super

Maxi

Comfort
Normal

Plus

2019. ja 2020. aasta jooksul uuenevad kõik TENA tootepakendid. Uuendused toimuvad järk-järgult, ülemineku perioodil võite kõrvuti kohata nii
vana kui uue kujundusega pakke.

TENA ProSkin –
pidamatushoolduse eksperdi
unikaalne lähenemine naha tervisele.
Meie 50-aastane kogemus koostöös tervishoiutöötajatega on
meile õpetanud, et pidamatus ja nahahooldus on omavahel
lahutamatult seotud.
Nahk muutub vananedes
õhemaks, õrnemaks ja
paraneb aeglasemalt.

Niiske nahk on karedam ja hapram
võrreldes kuiva nahaga ning
seetõttu marrastuste tekkimisele
vastuvõtlikum.

Kuni pooltel uriini- ja
roojapidamatusega inimestest
tekib pidamatusega seotud
dermatiit, mille põhjuseks
on naha pidev kokkupuude
niiskusega.*

EPIDERMIS E
MARRASNAHK
DERMIS E
PÄRISNAHK

Nahaärritus:
– võib olla inimestele sageli
valulik
– vajab lisavahendeid
– ravi on kulukas

Naha niiskussisalduse kontrolli all
hoidmine on dermatiidi vältimise peamine tegur.

SUBKUUTIS E
ALUSNAHK

Vanus 25+

Vanus 80+

Ärritajad

Liigniiske
nahk

Naha suurem niiskussisaldus
hõlbustab ka nahka ärritavate
ainete (sisalduvad uriinis ja
väljaheidetes) läbilaskevõimet.
Liigne niiskus nahal soodustab
soovimatute mikroobide kasvu,
mis võivad tekitada nahaärritust.

Epidermis
Dermis

Normaalne Kahjustunud
nahk
nahk

*Andmed dokumendist TENA ProSkin Slipi eelistuskatse aruanne.
August 2018, Poola/Ühendkuningriigid/Saksamaa n = 360

Kolmesammuline lahendus
terve naha säilitamiseks
Aastate jooksul oleme õppinud, et pidamatusega inimeste naha
tervise säilitamiseks on määrava tähtsusega järgmised kolm
põhimõtet: nahk peab olema puhas, kuiv ja kaitstud. Sobiv
nahahooldus vähendab pidamatusega seotud dermatiidi tekke
esinemissagedust. Sel põhjusel on TENA uus tootevalik TENA
ProSkin, mis koosneb nii imavatest kui ka nahka hooldavatest
toodetest, mis pakuvad kolmesammulist lahendust naha
loomuliku tervise säilitamiseks.

Skin Health Allliance on
Rahvusvaheline Naha Tervise
organisatsioon, mille eesmärk
on edendada naha tervist. TENA
on esimene pidamatustoodete
kaubamärk, kellele on
omistatud see tunnustus.

SAMM 1: Hoia kuiv
TENA ProSkin õhku läbilaskvad mähkmed on kiire imavusega ja lukustavad vedeliku
mähkmesse, et hoida vedelik nahast eemal.

SAMM 2: Puhasta
TENA nahapuhastusvahendid on mõeldud mähkmealuse naha igapäevaseks
puhastamiseks. Tooted ei kuivata nahka, aitavad hoida naha loomulikku
pH-taset ja ei vaja mahapesemist.

SAMM 3: Kaitse
Tundlik ja vananev nahk vajab väliste ärritajate eest täiendavat kaitset, eriti mähkmealuses
nahapiirkonnas. Kaitsekreemi TENA Barrier Cream õhuke kiht kantakse nahale ärrituse
ennetamiseks ja vältimiseks. Tsinkkreemi TENA Zinc Cream kasutatakse siis, kui nahk on
punetav või ärritunud.

FeelDry AdvancedTM
on kiire sisselaskekiht
mähkmes, et tagada
naha vastas kuiv mähe.

aktiivsele iseseisvale inimesele
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meestele ja naistele

Imavad püksid
Õhku läbilaskvad aluspesulaadsed imavad
püksid on kindlalt ümber keha, tagades mugavustunde
ja kaitse lekke eest. Püksid on õhukesed ja diskreetsed.
Õhku läbilaskvast materjalist.

Toote imavustaset näitab
elastikkummi värv värvli tagaküljel.*

Mähkmed on
dermatoloogiliselt testitud.

Lõhna neutraliseerija pidurdab
ebameeldiva lõhna tekkimist ja
levikut.

FeelDry AdvancedTM on kiire
sisselaskekiht mähkmes, et tagada
naha vastas kuiv mähe.

Pehme ja kõrge lekkebarjäär
kubemepiirkonnas on värviliste,
imavustaset märgistavate
kummidega.*

TENA Pants annab kolmekordse kaitse
lekete, lõhna ja niiskustunde eest.

* Tooteomadus ei kehti TENA Pants Normal imavate pükste kohta.

Vedelikuindikaator värvub
mähkme täitumisel tumesiniseks.

Imavate pükste eemaldamiseks rebige küljeõmblused lahti. Pükste tagaküljel oleva
kleepribaga saate kasutatud toote enne äraviskamist hügieeniliselt rulli kinnitada.

TENA Pants tootevalik
Normal
M

Normal
L

Normal
XL

Plus
XS

Plus
S

Plus
M

Plus
L

Plus
XL

Plus
XXL

Ümbermõõt
(cm)

80-110

100-135

120-160

50-70

65-85

80-110

100-135

120-160

150-203

Pakis

18 tk

18 tk

15 tk

14 tk

14 tk

14 tk

14 tk

12 tk

12 tk

Imavus

Super
S

Super
M

Super
L

Super
XL

Maxi
M

Maxi
L

Maxi
XL

Ümbermõõt
(cm)

65-85

80-110

100-135

120-160

80-110

100-135

120-160

Pakis

12 tk

12 tk

12 tk

12 tk

10 tk

10 tk

10 tk

Imavus

aktiivsele ja lamavale inimesele
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meestele ja naistele

vöömähe
Tänu vööle on mähkme paigaldamine lihtne ja
ergonoomiline nii hooldajale kui ka mähkme kandjale
iseseisval kasutamisel.

Õhku läbilaskvast materjalist.

Kolmekordne kaitse tagab
nahale loomuliku keskkonna.

Mähkmed on
dermatoloogiliselt testitud.

Elastsed värvlikummid
selja- ja kõhuosal.
Elastsed barjäärid kubemepiirkonnas tagavad
Takjakinnitused on korduvalt suletavad.

Elastne vööosa vahetükk
tagab suurepärase
istuvuse ka liikumisel.

Vedelikuindikaator
värvub mähkme
täitumisel tumesiniseks.

FeelDry AdvancedTM on kiire
sisselaskekiht mähkmes, et
tagada naha vastas kuiv mähe.

Püstiasend

Lamav asend

1. Avage mähe täies ulatuses. Voltige mähe pikkupidi pooleks, et
mähkmesse tekiks kumerus. Ühendage alumised kinnised.

1. Avage mähe täies ulatuses. Voltige mähe pikkupidi pooleks, et
mähkmesse tekiks kumerus.

2. Libistage vöö ümber puusade ja kinnitage see kindlalt esiküljel
olevate haakuvate takjakinniste abil.

2. Pöörake mähkme kasutaja külili ja asetage mähe tahapoole, voltige
vöö kokku ning libistage see kasutaja vöökoha alt läbi.

3. Tõmmake mähe kasutaja jalgade vahelt läbi. Avage kinnised ja
venitage takjakinniseid, et need ulatuksid vööni.

3. Kui mähkme kasutaja on selili, tõmmake mähe kasutaja jalgade vahelt
läbi ja venitage haakuvaid takjakinniseid, et need ulatuksid vööni.

4. Tõmmake mähkme esikülg üles vöökoha poole ja külgedele laiali.
Kinnitage kerge survega haakuvad takjakinnised vööle.

4. Tõmmake mähkme esikülg üles vöökoha poole ja külgedele laiali.
Kinnitage kerge survega haakuvad takjakinnised vööle.

5. Kontrollige üle, kas takjakinnised on kindlalt kinnitatud ja mähe
püsib tihedalt vastu kubemepiirkonda.

5. Kontrollige üle, kas takjakinnised on kindlalt kinnitatud ja mähe püsib
tihedalt vastu kubemepiirkonda.

Vajaduse korral võib vöömähkme kinnitada selja tagant,
et vältida selle ärarebimist.

TENA Flex tootevalik
Plus
S

Plus
M

Imavus

Plus
L

Plus
XL

Super
S

Super
M

Super
L

Super
XL

Maxi
S

Maxi
M

Maxi
L

Maxi
XL

Imavus

Ümbermõõt
(cm)

61–87

71–102

Puusaümbermõõt
83–120 (cm)
105–153

61–87

71–102

83–120

105–153

61–87

71–102

83–120

105–153

Pakis

30 tk

30 tk

30 tk Pakis30 tk

30 tk

30 tk

30 tk

30 tk

22 tk

22 tk

22 tk

21 tk

meestele ja naistele
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lamavale inimesele

püksmähe

Vedelikuindikaator värvub
mähkme täitumisel
tumesiniseks.

Klassikaline mähe on mugav ja nahasõbralik.

Elastsed värvlikummid tagavad
mähkme suurepärase sobivuse.

FeelDry AdvancedTM on kiire
sisselaskekiht mähkmes, et
tagada naha vastas kuiv mähe.

Lai takjakinnitus on lihtsasti
kasutatav ja korduvalt suletav.

Õhku läbilaskvast
materjalist.

Elastsed barjäärid
kubemepiirkonnas tagavad
lekkekindluse.

Kolmekordne kaitse
tagab nahale loomuliku
keskkonna.

Mähkmed on
dermatoloogiliselt testitud.

Plus
XS

Plus
S

Plus
M

Plus
L

Plus
XL

Super
S

Super
M

Super
L

Super
XL

Super
XXL

Maxi
S

Maxi
M

Maxi
L

Maxi
XL

Ultima
M

Ultima
L

Ultima
XL

56-85

73-122

92-144

120-160

70-120

92-144

120-160

24 tk

24 tk

24 tk

24 tk

21 tk

21 tk

18 tk

Imavus

Imavus
Ümbermõõt
(cm)

49-74

56-85

73-122

Pakis

30 tk

30 tk

30 tk

92-144 120-160

30 tk

30 tk

56-85

73-122

30 tk

28 tk

Puusaümbermõõt
92-144 120-160
(cm)163-178
28 tk

Pakis 32 tk
28 tk

Lamav asend

1. Eemaldage toode pakendist ning avage mähkme esi- ja tagaosa.
2. Kui mähkme kasutaja on külili, paigutage ja sobitage mähe kasutaja suhtes tahapoole keskele ning libistage see
kasutaja jalgade vahelt läbi suunaga tagant ettepoole.
3. Veenduge, et mähe sobituks hästi kubemepiirkonda. Tooge mähe kasutaja esipoole keskele ja sobitage seda.
4. Sulgege ükshaaval kinnitused. Paigutage ülemised kinnitused nurgaga veidi allapoole ja alumised kinnitused
nurgaga veidi ülespoole. Kontrollige, kas mähe on kasutajale mugavalt ja sobivalt paigaldatud. Mähkme kinnitusi
saab korduvalt kasutada ja sobivuse parandamiseks ümber paigutada.
5. Vajutage õrnalt kinnitusele, et see kinnituks korrektselt. Sikutage õrnalt kinnitusi, et need kinnituksid veelgi
kindlamalt kinnituse alla jäävatesse kiududesse. See tagab kindla kinnitamise.

Püstiasend

1. Eemaldage toode pakendist ning avage mähkme esi- ja tagaosa.
2. Kui mähkme kasutaja on seisvas asendis, asetage mähe kasutaja jalgade vahele ja veenduge, et see sobituks hästi
kubemepiirkonda.
3. Paigutage mähe kasutaja suhtes keskele ning sobitage seda ette- ja tahapoole.
4. Sulgege ükshaaval kinnitused. Paigutage ülemised kinnitused nurgaga veidi allapoole ja alumised kinnitused
nurgaga veidi ülespoole. Kontrollige, kas mähe on kasutajale mugavalt ja sobivalt paigaldatud. Mähkme kinnitusi
saab korduvalt kasutada ja sobivuse parandamiseks ümber paigutada.
5. Vajutage õrnalt kinnitusele, et see kinnituks korrektselt. Sikutage õrnalt kinnitusi, et need kinnituksid veelgi
kindlamalt kinnituse alla jäävatesse kiududesse. See tagab kindla kinnitamise.

PIDAMATUS – keskmine kuni raske

lamavale inimesele

meestele ja naistele

Vormmähe
Mähkme kumer kuju tagab mugavuse ja kindlustunde.
Vormmähe fikseeritakse pükstega TENA Fix.

TENA Comfort tootevalik
Normal

Plus

Extra

Super

Maxi
Pehme nahasõbralik materjal.

Imavus

Pakis

42 tk

46 tk

40 tk

36 tk

28 tk

Kuiva tunde tagab kiiresti imav sisu.
Vedelik lukustub kindlalt mähkmesse.

Pehme elastne ringäär hoiab kausjat
kuju ja tõkestab lekked.

Vedelikuindikaator värvub
mähkme täitumisel tumesiniseks.

Sidemed TENA Comfort Mini
Ühekordne side kerge ja keskmise pidamatuse kaitseks. Sidet
kasutatakse TENA Fix pükstega või aluspesuga.

Imavus

Plus

Extra

Super

Pakis

46 tk

28 tk

30 tk

Fikseerivad püksid TENA Fix
Sidemete fikseerimiseks mõeldud õmblusteta püksid.
Pükste suurus valitakse puusaümbermõõdu järgi, suurused
eristatavad värvli värvi järgi. Pükse võib pesta u 10 korda.

Suurus

S

M

L

XL

XXL

Ümbermõõt
(cm)

60-75

70-90

85-110

105-130

115-150

Pakis

5 tk

5 tk

5 tk

5 tk

5 tk

aktiivsele iseseisvale inimesele
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TENA Men

Meeste anatoomiat arvestav kuju.

Spetsiaalselt meestele loodud
pesukaitsed, sidemed ja imav
aluspesu on lihtne ja diskreetne
lahendus pidamatuse hoolduseks.

Õhku läbilaskev nahasõbralik
materjal.
Suur imavus tagab lekkekindluse.
Sideme liimiriba hoiab toodet
kindlalt paigal.
Sidemed on pakendatud
ühekaupa kilepakendisse.
Lõhnakontroll lukustab
kindlalt lõhna.

TENA Men tootevalik

TENA Men
toode
Imavus

Pakis

Pesukaitse
Protective Shield

Side
Level 1

Side
Level 2

Side
Level 3

Imav aluspesu
Men Pants

Extra light

Light

Medium

Super

Plus

14 tk

24 tk

20 tk

16 tk

M 12 tk (75-105 cm)
L 10 tk (95-130 cm)

aktiivsele iseseisvale naisele
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TENA Lady

Lõhnakontroll lukustab kindlalt lõhna.
Sideme liimiriba hoiab toodet
kindlat paigal.

Spetsiaalselt naistele loodud
pesukaitsed, sidemed ja imav
aluspesu pakuvad pidamatuse
korral kindlustunnet ja mugavust.

Kiiresti imav pealispind jääb naha
vastas kuivaks.
Õhku läbilaskev materjal.
Suur imavus tagab lekkekindluse
kogu päevaks.

Kolmekordne kaitse lekete, lõhna
ja niiskustunde eest.

Siidpehme pealispind on mugav ja
nahasõbralik.

TENA Lady tootevalik
Pesukaitsed

Toode

Sidemed

Suured sidemed

Ööseks

Imav aluspesu

MINI MAGIC

ULTRA MINI

ULTRA MINI
PLUS

MINI PLUS
WINGS

NORMAL

EXTRA

EXTRA PLUS

MAXI

MAXI NIGHT

CRÈME PLUS

NOIR PLUS

34 tk

28 tk

24 tk

16 tk

12 tk

10 tk

8 tk

6 tk

6 tk

M12 tk (75-105 cm)
L 10 tk (95-130 cm)

M 9tk (75-105 cm)
L 10tk (95-130 cm)

Imavus

Pakis

Teised TENA
hooldusvahendid
Imavus

Normal

Plus

Imav aluslina TENA Bed
Kaitseb pindasid uriini, vere ja muude
vedelike lekete eest. Lina suurus ja imavus
on märgitud tootele.
Tiibadega imava aluslina tiivad aitavad linal
paremini paigal püsida, pakkudes seega
veelgi kindlamat kaitset märgumise eest.

Plus Wings,
tiibadega

Super

Mõõt (cm)

60x60

60x90

60x40

60x60

60x90

180x80
(90x80)

60x90

Pakis

40 tk

35 tk

30 tk

30 tk

30 tk

20 tk

30 tk

Söögipõll TENA Bibs
Põll kaitseb söömisel rõivaid määrdumise eest. Kui põlletasku
keerata teisele poole, on võimalik põlle ka teist korda kasutada.
Mõõdud: 37 x 48 cm.

Madratsikaitselina
TENA Hygiene Sheet
Õhuke niiskuskindel pehmest tselluloosist pealispinnaga
kilelina kaitseb pindasid hügieeniprotseduuride ajal.
Madratsikaitselina saab kasutada ka hooldatava voodis.
Mõõdud:
140 x 80 cm, 175 x 80 cm, 210 x 80 cm.

Tundlik nahk vajab erilist hoolt
Inimese nahk on tundlik niiskuse ja kokkupuute suhtes uriiniga.
Nahka korralikult puhastades ja hooldades on võimalik ära hoida muidu
kergesti tekkivaid nahaärritusi ning infektsioone. Nahahooldustooted
tuleb valida hooldatava individuaalseid vajadusi arvestades.
TENA nahahooldusvahendid on mõeldud kuiva ja tundliku naha
õrnaks puhastamiseks, kaitsmiseks ning taastamiseks. Tooted on
dermatoloogiliselt testitud ja parabeenivabad.
TENA nahahooldusvahendid jagunevad nelja kategooriasse, et tagada
parim nahahooldus.

Põhjamaade Luigemärk
kinnitab, et toode on
keskkonnasõbralik. See on
läbinud põhjaliku kontrolli ning
vastab rangetele keskkonna-,
kvaliteedi- ja tervisenõuetele.

Naha puhastamine
vee ja seebita

Soovituslik nahahooldusskeem:
E
Hommikuti

T

K

N

R

Naha puhastamine TENA vahenditega

L

P

Pesemine veega

Pesemine
veega*
Niisutamine

Õhtuti

Naha puhastamine TENA vahenditega

Igal mähkmevahetusel

Naha puhastamine TENA vahenditega

Naha niisutamine

Vastavalt
vajadusele

Naha kaitsmine
* Vähemalt 1 kord nädalas, võimalusel sagedamini.

TENA tooted naha puhastamiseks
TENA nahapuhastusvahendid on mõeldud mähkmealuse nahapiirkonna sagedaseks
puhastamiseks mähkmete vahetamisel, kuid need sobivad kasutamiseks ka kogu kehal.
Tooted ei kuivata nahka, aitavad hoida naha loomulikku pH-taset ja ei vaja mahapesemist.
Pesuainega eelniisutatud puhastusvahendid on kasutusvalmis juba pakendist võttes.
Neid on mugav kasutada ja need säästavad hooldusaega.
Puhastamine

Pesukindad TENA Wash Glove
Pesukreem TENA Wash Cream

Pesuvaht TENA Wash Mousse

Õlivesiemulsioon, segu pehmendavatest
ainetest ja niisutajatest.
1000 ml pumbaga pudel, lõhnastamata;
250 ml tuub, kergelt lõhnastatud.

Aerosoolvaht, mis moodustab vedela
kreemi.
400 ml aerosoolpudel, kergelt
lõhnastatud.

Hügieenilised kilevoodriga pesukindad
puhastusvahendiga koos kasutamiseks.
Puhastamisel kasutatavate pesukinnaste
kogus sõltub sellest, kas puhastate kogu
keha või ainult mähkmealust piirkonda
ning kui määrdunud on nahk.
175 tk pappkarbis.

Kasutusjuhend
1.-2. Niisutage pesukinnast ühelt poolt vähese veega
ja kandke pesemisvahend pesukinda niisutatud poolele.
Pesuaine soovituslikud kogused: pesukreemi TENA Wash Cream 1 pumbavajutus
või tuubist 2 ml; pesuvahtu TENA Wash Mousse umbes pingpongipalli suurune kogus.
3. Puhastage nahapind ettevalmistatud pesukindaga.
Puhastage intiimpiirkond suunaga eestpoolt tahapoole.
4. Kuivatage kinda teise poolega puhastatud nahapind, koos pesuainega eemaldub nahalt higi, uriin jms.
Veega mitte loputada, sest nahale jääv pesemisvahend sisaldab nahka hooldavaid aineid.
5. Eemaldage kasutatud kinnas käest, pöörates seda pahupidi. Visake kinnas ära.

1

2

3

4

5

Kogu keha puhastamisel soovitame puhastada esmalt nägu, kael ja käed; seejärel keha, mähkmepiirkond ning lõpuks jalad (suunaga
reitest sisetaldade poole).

Puhastamine

Pesemine
Niisked puhastusrätikud
TENA Wet Wipe
Puhastus- ja hooldusainega niisutatud pehme tugev rätik. Sobib
intiimpiirkonna puhastamiseks igal
mähkmevahetusel.
48 tk pakis, kergelt lõhnastatud.

Niisked pesukindad
TENA Wet Wash Glove
Pesuainega niisutatud pehme
pesukinnas kogu keha
puhastamiseks.
8 tk pakis, lõhnavaba.

Eelniisutatud peapesumüts
TENA Shampoo Cap
Pesuainega niisutatud peapesumüts
on lihtne ja mugav vahend juuste
pesemiseks, kui vee ja šampooniga
peapesu on raskendatud või
võimatu. Juuksed ei vaja pesemise
eel veega niisutamist ega
pesujärgset loputamist. Tänu
pesumütsis sisalduvale palsamile
jäävad juuksed pehmed ja kergesti
kammitavad.
1 tk pakis, kergelt lõhnastatud.

Õrn nahahooldus duši all või vannis on vajalik vaheldus
igapäevasele veevabale nahahooldusele.

Šampoon-dušigeel
TENA Shampoo & Shower
Õrnatoimeline puhastav ja hooldav
šampoon-dušigeel tundliku
naha ja juuste pesemiseks. Sobib
sagedaseks kasutamiseks ja aitab
hoida naha loomulikku pHtaset. Antistaatilised koostisosad
muudavad juuksed kergesti
kammitavaks.
500 ml pumbaga pudel, kergelt
lõhnastatud.

Naha niisutamine
Naha loomuliku niiskuse tagamiseks mõeldud
kreemid rahustavad ja pehmendavad tundlikku
nahka. Kreemid aitavad säilitada naha loomulikku
pH-taset. Niistutavad tooted on mõeldud
igapäevaseks kasutamiseks.

Ihupiim
TENA Skin Lotion
Sobib normaalsele ja kuivale nahale.
500 ml pumbaga pudel, kergelt lõhnastatud.

Nahakreem
TENA Skin Cream
Sobib väga kuivale nahale.
150 ml tuub, lõhnavaba.

Naha kaitsmine
Vananev ja tundlik nahk vajab aeg-ajalt
lisakaitset, mis rahustaks ning aitaks nahal
kiiremini paraneda.

Kaitsekreem
TENA Barrier Cream
Läbipaistev kollakas kreem tekitab nahale
veekindla
õhku läbilaskva kihi, mis kaitseb nahka uriini ja
teiste ärritajate eest. Mõeldud nahale kandmiseks
nahaärrituse ja -kahjustuse ennetamiseks ning
vältimiseks.
150 ml tuub, lõhna- ja säilitusainetevaba.

Tsinkkreem
TENA Zinc Cream

Kuiva, lõhenenud ja tundlikku nahka hooldav
tsinkkreem on mõeldud naha rahustamiseks,
taastamiseks ja kaitsmiseks.
100 ml tuub, lõhna- ja säilitusainetevaba.

TENA toodete kasutamisega säästate loodust
Meie eesmärk on aidata inimestel pidamatusega toime tulla ja säilitada väärikus, keskendumata
üleliia oma tervisehäirele. Kui valite vajadustele vastava väiksema toote, mille tootmiseks on
kasutatud vähem materjali, tekib vähem prügi. TENA tooted koosnevad peamiselt tselluloosikiust
valmistatud materjalist. Kõikidel TENA mähkmetel on vedelikuindikaator, mille jälgimine
võimaldab toote maksimaalselt ära kasutada. Tänu toote lekkekindlusele määrduvad vähem
ka riided ja voodipesu. Iga pesupesemiskord tähendab vee- ja energiakulu – seega säästavad
lekkekindlad tooted loodust ja hooldaja aega.

Meie mõjutame oma tänaste valikutega homset.
Meie keskkonnaalane tegevus põhineb elutsüklipõhisel lähenemisel, sealhulgas meie
toorainehanked, tootmisprotsess ja toodang, mis jõuab tarbijate ning klientideni.
VASTUTUSTUNDLIK TOORAINE HANKIMINE tähendab meie jaoks tippkvaliteediga, ohutute ning
sotsiaalsetele ja keskkonnanõuetele vastavate toorainete pidevat otsimist.
RESSURSITÕHUSATE TOOTMISMEETODITE hulka kuulub vahendite tõhus kasutamine, aga ka
energia ja jäätmete pidev vähendamine.
SÄÄSTVAD LAHENDUSED on seotud uuendusmeelsete, ohutute ja keskkonnasäästlike
hügieenitoodete ning -teenustega.
Essity on saavutanud Euroopas kõrvaltoodud protsendi imavate hügieenitoodete tootmisega kaasneva
süsiniku jalajälje vähendamisel.
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Süsiniku jalajälg
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TENA Flex

-16%

TENA Lady

-31%

TENA Men

-21%

TENA Pants

-33%

TENA Slip

-20%

TENA Comfort

-18%

TENA Bed

-9%

