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Inkontinencia, definovaná ako nedobrovoľný únik moču alebo stolice, je zdravotný stav, o ktorom sa málokedy hovorí – 
napriek faktu, že postihuje milióny ľudí na celom svete a vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav aj pocit dôstojnosti 

človeka, ktorý jú zažíva, ale aj opatrovateľa, a zároveň predstavuje značné zdravotné výdavky. Prístup k vhodným 
riešeniam nielenže skvalitňuje život ľuďom trpiacim inkontinenciou, ale zároveň vytvára hodnoty pre spoločnosť.

ZDOKONALENIE STAROSTLIVOSTI 
PRI INKONTINENCII
10 DÔLEŽITÝCH FAKTOV  O INKONTINENCII

Podľa Svetovej zdravotnej organizácie 
predstavuje inkontinencia súbor ochorení, 
a z toho dôvodu je nutné, aby boli absorpčné 
inkontinenčné pomôcky klasifikované 
ako zdravotné pomôcky vo väčšine 
krajín na svete3.

Inkontinencia môže 
závažne ovplyvniť 
kvalitu života v oblasti 
zdravia1 a týka sa 
takmer 400 miliónov 
ľudí na celom svete2.

MILIÓNOV ĽUDÍ
400

Približne 1 z 3 žien vo veku nad 35 rokov4 a 1 zo 4 mužov 
vo veku nad 40 rokov má skúsenosť s nejakou formou 
úniku moču5.

ISO norma 15621 Medzinárodnej 
organizácie pre štandardizáciu 
definuje 20 kritérií, ktoré vám 
pomôžu pri výbere najvhodnejšej 
absorpčnej pomôcky6.
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Inkontinenciu je možné liečiť a 
niekedy aj vyliečiť, ale vždy ju 
dokážete zvládnuť7. Cieľom osobnej 
starostlivosti je zachovať alebo 
obnoviť kontinenciu, prípadne 
zvládnuť inkontinenciu pomocou na 
to určených produktov.
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Správny výber produktov a rutina 
pri starostlivosti pri inkontinencii* 
zachovávajú dôstojnosť používateľa 
a uľahčujú mu zapojenie sa do 
aktívneho spoločenského života8.

Optimalizovaná rutinná 
starostlivosť pri inkontinencii* 
môže zredukovať nadbytočnú 

pracovnú záťaž až o 44 %9.

personálu sa zhodujena tom, že 
rutinné postupy odporúčané značkou 
TENA pre starostlivosť pri inkontinencii 
skvalitňujú celkový zdravotný stav 

klientov v porovnaní s ich 
predchádzajúcimi zvykmi*.

83%
6 83 % personálu sa zhoduje 

na tom, že produkty TENA 
pretekajú menej, ako 
kedykoľvek predtým*.
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81%
            Odpad z produktov 

môže byť znížený až o 31 %, 
ak sú dostupné jasné pokyny* 

a dodržiavajú sa9.
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31%
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lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. (Odhad výskytu symptómov ochorenia dolných močových ciest, 
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údaje v záznamoch (dotazníky personálu): Všetky štatistické údaje sú na základe výsledkov získaných zo 86 – 105 prípadových štúdií Riešení TENA (v závislosti od otázky) po 
celom svete, najmä v Európe, ale aj v USA a v Kanade. Výsledky sa líšia podľa krajín a inštitučných zariadení. 2012 – 2014. 9Použité údaje SCA; Všetky štatistické údaje sú 
založené na percentuálnom priemere z prípadových štúdií Riešenia TENA v počte 85 – 181 po celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia 
podľa krajín a inštitučných zariadení. * V rámci štruktúry Riešenia TENA a implementácii TENA osvedčených postupov


