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TENA Flex
SODOBNA REŠITEV

zaščita pri inkontinenci
vzdrževanje kontinence

100% zračni material 
za manj kožnih iritacij in potenja

Inovativni raztegljivi pas 
za enostavno nameščanje in 
udobje pri gibanju skozi ves dan 

Za izjemno suhost

FeelDry

™

Breathable

Dodatna zaščita
pred iztekanjem



TENA Flex predloga je narejena iz 100% zračnega materiala. 
Zahvaljujoč inovativnemu pasu ima edinstveno obliko, ki omogoča 
prilagajanje različnim oblikam telesa in pokriva manjšo površino 
kože. Koža zato nemoteno diha, se manj poti in je manj razdražena: 

Navodila za nameščanje TENA Flex

Hlačno predlogo in pritrditvene ježke razprite 
in jo po dolžini prepognite, da se aktivirajo 
dodatne zaščite. 

Pritrdite raztegljivi pas z obeh 
strani okoli bokov. 

Predlogo v lupinasti obliki potegnite naprej med nogama 
in navzgor proti pasu. Popravite v razkoraku, da predloga 
lepo sede med  nogami.
Razprite ježke in jih pritrdite na pas.

V kolikor se predloga tesno ne prilega telesu, 
popravite pas ter trakove višje ali nižje, sicer 
obstaja možnost iztekanja urina ob predlogi.

Hlačno predlogo in pritrditvene ježke razprite 
in jo po dolžini prepognite, da se aktivirajo 
dodatne zaščite. 

Uporabnika obrnite na bok ter položite predlogo 
TENA Flex pod uporabnika tako, da bo sredina 
poravnana s hrbtenico. 

Raztegljiv pas potegnite z obeh strani okoli bokov, 
ter ga na sredini pritrdite. 

Predlogo v lupinasti obliki potegnite naprej med 
nogama in navzgor proti pasu ter nanj pritrdite 
stranske ježke. Popravite v razkoraku, da predloga 
lepo sede med  nogami.

V kolikor se predloga tesno ne prilega telesu, 
popravite pas ter trakove višje ali nižje, sicer 
obstaja možnost iztekanja urina ob predlogi. 

Uporaba Tena Flex hlačne predloge ohranja samostojnost 
Možnost toaletnega treninga: pas med uporabo toalete ostane pritrjen 
na telesu
Pozitivno vpliva na človekovo dostojanstvo
Vzdržuje in spodbuja kontinenco
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Skin Health Aliance - Izdelke so tes�rali in odobrili strokovnjaki
neodvisnega združenja za zdravje kože Skin Health Alliance.

Znak Skin Health Alliance zagotavlja: 

da so izdelki TENA ProSkin prijazni do kože,

da so koris� TENA ProSkin izdelkov za negovanje kože 
neodvisno preverjene,

da izdelki TENA ProSkin niso škodljivi okolju,

da so vsi izdelki TENA ProSkin brez lateksa in dermatološko 

preizkušeni. 

TENA ProSkin izdelki so prvi in edini izdelki za oskrbo in 

nego pri inkon�nenci, ki jih potrjuje Skin Health Alliance.

TENA center: 080 10 99

Trojna zaščita za zdravo kožo

Trojna zaščita za suhost, mehkobo in varovanje pred iztekanjem, 
ki pomaga ohranja� zdravo kožo.

Nevtralizator vonja

Takoj in ves čas uporabe nevtralizira neprijeten vonj.

Tehnologija FeelDry Advanced™

Vrhnji in vpojni sloj tekočino zadržita stran od površine kože, 
in jo tako ohranjata suho. 

Dermatološko tes�rano

Učinkovitost in nežnost izdelkov TENA ProSkin temeljita 

na znanstvenih dokazih in sta dermatološko tes�rana. 

Pomoč in svetovanje:


