
Bescherming
Elke huid heeft haar  
eigen verhaal

Product 
overzicht

Vooruitgang op basis van 
ervaring en innovatie 
TENA heeft al jaren ervaring in continentiezorg 
en het leveren van hoogwaardige producten voor 
incontinentie. Door aanvulling met het TENA 
huidverzorgingsassortiment is het mogelijk nog  
beter in te spelen op de individuele behoeften van  
uw bewoners. 
Wij geloven in een totaalaanpak van zorg waarin wasroutines 
en –producten aangepast zijn aan de individuele behoeften 
van de bewoners. Zo blijft hun huid gezond terwijl tegelijkertijd 
de werkomstandigheden van de verzorgenden verbeteren. 

In de ontwikkeling van de nieuwe huidverzorginsproducten 
hebben we nauw samengewerkt met zorgverleners en 
managers van zorginstellingen. De samenstelling van de 
huidverzorgingsproducten is hierdoor verbeterd en daarnaast 
zijn de producten voorzien van een duidelijke herkenbare 
verpakking. 

Verzorgend Wassen heeft in de praktijk bewezen hét alternatief 
te zijn voor traditioneel wassen. Met geïmpregneerde 
washandjes of wascrème in combinatie met een droge 
washand verhoogt u de kwaliteit van zorg en arbeid.

Tot slot vullen onze vernieuwende producten elkaar aan in 
gebruik, om zo bij te dragen aan hun algemene gezondheid  
en welzijn.

SCA Incontinence Care
Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH Zeist, Nederland
T +31 (030) 6984700  W www.TENA.nl

Culliganlaan 1D, B-1831 Diegem, België
T +32 (0) 2 7660552  W www.TENA.be 0
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Beschermen
De kwetsbare, oudere huid heeft soms extra 
bescherming nodig; die kan de geïrriteerde huid 
kalmeren en verdere achteruitgang voorkomen.

Verzorgen

Verzorgingsproducten om de gevoelige huid te 
verzachten en tegelijkertijd de natuurlijke vochtbalans 
van de huid in stand te houden. 

Verzorgend Wassen

Voor dagelijkse reiniging en verzorging  
van de huid.

Zachte reiniging onder de douche of in het bad  
en als aanvulling op Verzorgend Wassen.

Wassen onder de douche of in bad

•	 Het genezingsproces vertraagt

•	 De huidconditie neemt af, huidlagen worden dunner  
en kwetsbaarder

•	 De huid wordt gevoeliger voor water en zeep en  
vatbaarder voor huidirritatie, infectie en dermatitis.

•	 Preventieve huidverzorging kan het risico op huidletsel 
en irritatie helpen voorkomen. Dit draagt ook bij aan de 
gezondheid en welzijn in het algemeen.

•	 Het TENA huidverzorgingsassortiment is verbeterd, 
waardoor het nu nog beter aansluit op de behoeften  
van de gevoelige, ouder wordende huid. 

De oudere huid verdient 
speciale zorg
De huid van oudere bewoners is kwetsbaar en gevoelig. 

Een goede huidconditie draagt bij aan de 
algemene gezondheid 

Productcategorieën die elkaar aanvullen

Het TENA huidverzorgingsassortiment kunt u afstemmen op 
de individuele behoeften van uw bewoners. Alle producten 
zijn dermatologisch getest.



•	  Soft Wipe – Een sterk absorberend en dik doekje voor een 
extra zacht gevoel.

•	 Wash Glove – Zacht, handig en gemakkelijk in gebruik. Ook 
verkrijgbaar met plastic binnenzijde voor extra hygiëne.

TENA Soft Wipes/Wash Gloves
Te gebruiken in combinatie met TENA Wash Cream of Wash 
Mousse voor de dagelijkse verzorging van de gevoelige 
oudere huid.

TENA Wash Cream
Dit 3-in-1 product bevordert de huidconditie. Het 
reinigt, verzorgt en beschermt de kwetsbare  
huid van oudere bewoners.

TENA Wash Mousse
Dit 3-in-1 product is mild en verzorgend  
voor de oudere huid.

•	 Aan te brengen met TENA Wash Gloves 
of TENA Soft Wipes, afspoelen is niet 
nodig

•	 TENA Wash Cream is geschikt voor 
het wassen van het volledige lichaam 
en wordt ook geadviseerd bij perineale 
huidverzorging. 

•	 Licht geparfumeerd

•	 Aan te brengen met TENA Wash Gloves of 
TENA Soft Wipes, afspoelen is niet nodig

•	 Zeer geschikt voor perineale 
huidverzorging. Vooral bij verschoning van 
fecesincontinentie

•	 Licht geparfumeerd

Verzorgend Wassen

Voor dagelijkse reiniging en verzorging van de huid.

•	 Verzorgend Wassen is ideaal voor mensen die 
minder mobiel zijn 

•	 Kan opgewarmd worden in de  
magnetron/microgolfoven  
voor extra comfort

•	 Net zo schoon en fris,  
veel beter voor de huid

•	 Met of zonder parfum

TENA Wet Wash Gloves 
Voor het wassen van het gehele lichaam, naspoelen 
en afdrogen is niet nodig.

TENA Shampoo Cap 
TENA Shampoo Cap is aan de binnenzijde 
geïmpregneerd met een speciale lotion, die het 
haar zowel reinigt als verzorgt.

•	 Ideaal als een bad of douche  
niet mogelijk is voor mensen  
met beperkte mobiliteit,  
naspoelen of afdrogen is  
niet nodig

•	 Kan opgewarmd worden in  
de magnetron/microgolf-  
oven voor extra comfort

•	 Vooral gebruikt voor perineale  
huidverzorging

•	 Ook geschikt voor het  
tussentijds opfrissen van  
gezicht en handen

TENA Wet Wipes
Zachte, dikke doekjes met de 3-in-1 formule  
voor verzorgend wassen. 
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Wassen onder de douche of in bad 

Zachte reiniging tijdens de douche of het bad en als 
aanvulling op Verzorgend Wassen.

TENA Skin Lotion/Skin 
Cream/Skin Care Oil
Deze producten zijn een combinatie van 
milde, vocht-inbrengende ingrediënten 
en natuurlijke oliën, verrijkt met 
vitamine E. 

•	 Geschikt voor dagelijks gebruik van  
het hele lichaam. Aanbevolen na  
douche of bad

•	 Skin Lotion –voor de normale tot  
droge huid

•	 Skin Cream – voor de extra droge  
huid

•	 Skin Care Oil – voor de droge 
en gevoelige huid (vrij van 
conserveringsmiddelen en parfum)

Verzorgen

Verzorgingsproducten om de gevoelige huid te verzachten 
en tegelijkertijd de natuurlijke vochtbalans van de huid in 
stand te houden. 

TENA Barrier Cream/Zinc Cream 
Extra bescherming van de geïrriteerde en/of gevoelige 
huid. Aan te brengen na het wassen of tijdens 
verschoning.

•	 Barrier Cream – Deze zachte, 
transparante formule zorgt voor een 
sterke water-afstotende barrière. Voor 
preventief gebruik op plaatsen die 
roodheid of irritatie vertonen 

•	 Zinc Cream – Bevat zinkoxide (10% 
geconcentreerd) en vitamine E. 
Kalmeert schrale, geïrriteerde en 
gevoelige huid

Beschermen

De kwetsbare, oudere huid heeft soms extra 
bescherming nodig; die kan de geïrriteerde huid 
kalmeren en verdere achteruitgang voorkomen.

•	 Voor het wassen van zowel het 
lichaam als de haren. Houdt 
beide in goede conditie.

•	 Verzorgende en antistatische 
eigenschappen en provitamine 
B5 maken het haar 10% 
gemakkelijker te kammen.1 

•	 Milde formule voor de  
kwetsbare huid 

TENA Shampoo & Shower 
Een zachte douchegel en verzorgende shampoo in 
één, speciaal voor oudere, kwetsbare huid en het 
haar. TENA Shampoo & Shower wordt afgespoeld 
met water en is geschikt voor dagelijks gebruik. 

1.  Data on file, TENA Shampoo & Shower 
performance assessment, BASF, 2011.


