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Ochrana pokožky jako prevence
proti vzniku kožních problémů
Ochranné krémy TENA vytvářejí na pokožce vysoce účinnou
bariéru, která chrání proti dráždění způsobené močí
a potem. Tato ochrana působí také jako prevence tření kůže
o inkontinenční pomůcku.

TENA Zinc Cream
zinková mast
• Poskytuje účinnou antiseptickou
ochranu citlivé pokožky
• Zklidňuje a regeneruje
podrážděnou pokožku
• Jemně se roztírá

Komplexní péče TENA – diskrétní
a spolehlivé řešení inkontinence
TENA Barrier Cream
ochranná vazelína
• Vytvoří zesílenou vodoodpudivou vrstvu,
která působí jako bariéra proti poškození
pokožky
• Poskytuje zvýšenou preventivní ochranu
• Bez parfemace a konzervačních látek

Více informací na www.TENACZ.cz
nebo na bezplatné lince 800 111 121.

www.TENACZ.cz

Komplexní péče TENA – diskrétní
a spolehlivé řešení inkontinence
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Produkty TENA 3 v 1 pro hygienu
a čištění bez nutnosti oplachovat vodou
Produkty TENA 3 v 1 jsou vhodné na pravidelné čištění a ochranu
citlivé pokožky v perineální oblasti i celého těla, a to bez použití
vody. Produkty TENA 3 v 1 vytváří na pokožce přirozenou
ochrannou vrstvu a tím pomáhají udržovat její přirozené pH.

TENA Wash Cream 3 v 1
mycí krém vhodný
pro suchou pokožku

+

správná hygiena
PRO ZDRAVOU POKOŽKU
při inkontinenci
Při inkontinenci často dochází ke komplikacím v důsledku
působení dráždivých látek (moč) na citlivou pokožku v perineální
oblasti. Proto je důležitou podmínkou pro zachování zdravé
pokožky správný výběr inkontinenční pomůcky, dodržování
vhodné hygieny a preventivní ochrana pokožky.

Komplexní péče ve 3 krocích:
1. Výběr správné inkontinenční pomůcky TENA
2. Správná hygiena a čištění pokožky
3. Ochrana pokožky jako prevence
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• Čistí, zvláčňuje a zanechává na pokožce
jemnou ochrannou vrstvu
• Udržuje přirozené pH pokožky
• Odstraňuje bakterie způsobující zápach

TENA Wet Wipes 3 v 1
vlhčené ubrousky
• Čistí, zvláčňují a zanechávají na pokožce jemnou
ochrannou vrstvu
• Speciální otevírací víko zabraňuje dotyku dalšího ubrousku,
čímž minimalizuje riziko kontaminace
• Jednoduché použití pro správnou hygienu kdekoliv

Výběr správné inkontinenční
pomůcky TENA

TENA Lady
absorpční vložky
pro lehký únik moči
• TENA Lady s trojí ochranou proti protečení, vlhkosti a zápachu
• Výborná prodyšnost pro zdravou pokožku
• Diskrétní anatomický tvar pro větší pohodlí
• K dostání v různých velikostech a úrovních absorpce

TENA Wash Mousse 3 v 1
mycí pěna vhodná
pro normální pokožku
• Čistí, zvláčňuje a zanechává na pokožce
jemnou ochrannou vrstvu
• Udržuje přirozené pH pokožky,
neutralizuje zápach
• Praktická aplikace přímo na pokožku

