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TENA Bed

TENA Wash Glove

Codzienna toaleta
Rozpoczynajcie i kończcie każdy dzień toaletą, która pozwoli nie tylko zadbać o higienę i zdrowie, lecz 

także wyznaczy stały rytm dnia, tak ważny dla wielu starszych osób. Może się wydawać, że wszystkie 

opisane poniżej czynności, w dodatku powtarzane 2 razy dziennie, będą zajmowały Ci dużo czasu, jednak 

kiedy nabierzesz wprawy i będziesz używać odpowiednich kosmetyków, cała rutyna pielęgnacyjna będzie 

trwała około 15 minut (nieco mniej lub więcej w zależności od stanu zdrowia Twojego podopiecznego). Oto 

jak powinna wyglądać codzienna toaleta i co należy do niej przygotować.

Przygotowanie pokoju

Pierwszym etapem codziennej toalety jest odpowiednie przygotowanie po-

koju – zadbaj, by był ciepły, bez przeciągów oraz żeby nie wchodziły do 

niego osoby trzecie.

Myjąc swojego podopiecznego w łóżku, zawsze zakrywaj ręcznikiem lub 

kołdrą te części ciała, które nie muszą być eksponowane.

Przygotowanie łóżka
Zabezpieczaj łóżko przed zmoczeniem – pod myte części ciała podkładaj 

podkład chłonny, taki jak TENA Bed lub ręcznik.

Mycie okolic intymnych

Mycie okolic intymnych będzie dla Ciebie łatwiejsze i bardziej higieniczne, 

jeżeli użyjesz jednorazowych podfoliowanych myjek w kształcie rękawicy 

TENA Wash Glove lub rękawiczek jednorazowych.
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1.  Zdejmij podopiecznemu górną część ubrania i przykryj go.

2.  Namocz kompres wodą i przetrzyj oczy od zewnętrznego kącika do we-

wnętrznego.

Używając wybranych produktów do oczyszczania, myj kolejno: twarz, szy-

ję, kark, ręce, pachy. Pamiętaj, że stosując piankę lub krem myjący TENA, 

nie musisz spłukiwać ich wodą. Są bezpieczne dla skóry i pozostawiają na 

niej dodatkową warstwę ochronną.

3.  Zdejmij podopiecznemu dolną część ubrania i ułóż go na boku. Umyj ple-

cy, pośladki i krocze. Dokładnie sprawdź, czy na skórze okolic intymnych 

nie pojawiają się podrażnienia. Pamiętaj, że osoby z nietrzymaniem mo-

czu wymagają szczególnej higieny okolic intymnych, o której przeczytasz 

w rozdziale 3.

4.  Przejdź do kolejnego etapu pielęgnacji – nawilżania i zabezpieczania 

skóry.

Mycie twarzy, szyi, klatki piersiowej, rąk i krocza,  
a u osób leżących także pleców
Z osobą mobilną omów, które części ciała może umyć samodzielnie, a przy których może potrzebować 

Twojej pomocy. Dopilnuj, by używała do tego odpowiednich, delikatnych kosmetyków bez mydła.

Jeżeli opiekujesz się osobą leżącą w łóżku, mycie znacznie ułatwią Ci produkty, które nie wymagają spłu-

kiwania, a co za tym idzie – zabezpieczania pościeli przez zmoczeniem. W ich składzie znajdziesz wodę 

i emolienty, które skutecznie, ale delikatnie oczyszczą i nawilżą skórę.

By oczyścić ciało bez spłukiwania, przygotuj:
– piankę myjącą TENA Wash Mousse lub krem myjący TENA Wash    
   Cream + ręczniki jednorazowe TENA Soft Wipe lub jednorazowe   
   myjki w kształcie rękawicy TENA Wash Glove,
lub
– wilgotne chusteczki TENA Wet Wipes,
– kompres gazowy jałowy.

TENA Soft Wipe

TENA Wash Cream

TENA Wash Mousse

TENA Wet Wipes



1.  Podkład chłonny TENA Bed lub jeden z ręczników podkładaj pod tę część 

ciała, którą myjesz.

2.  Zdejmij podopiecznemu górną część ubrania i przykryj go.

3.  Namocz kompres wodą i przetrzyj oczy od zewnętrznego kącika do we-

wnętrznego.

4.  Namocz myjkę i używając TENA Shampoo & Shower lub innego odpowied-

niego kosmetyku, umyj kolejno: twarz, szyję, kark, ręce, pachy. 

5.  Po umyciu każdej z części ciała osuszaj ją ręcznikiem i przykrywaj.

6.  Zdejmij podopiecznemu dolną część ubrania i ułóż go na boku. Umyj plecy, 

pośladki i krocze. Pamiętaj, że osoby z nietrzymaniem moczu wymagają 

szczególnej higieny okolic intymnych, o której przeczytasz w rozdziale 3.

7.  Przejdź do kolejnego etapu pielęgnacji – nawilżania i zabezpieczania skóry.

By oczyścić ciało z użyciem bieżącej wody, przygotuj:
– miskę z ciepłą, ale nie gorącą wodą,
– ręcznik,
– podkład chłonny TENA Bed lub dodatkowy ręcznik,
– kompres gazowy jałowy,
– TENA Shampoo & Shower lub inny delikatny preparat do mycia 
   ciała bez mydła,
– delikatną myjkę (unikaj gąbek, są zbyt szorstkie dla skóry osób 
   w podeszłym wieku i mniej higieniczne od myjek).

Mycie oczu, twarzy i szyi
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1. Umyj i osusz twarz, przykładając do niej ręcznik.

2. Przyłóż maszynkę pod kątem prostym i delikatnie usuń cały zarost.

3. Nałóż balsam, krem lub wodę po goleniu.

Golarki ręczne są oczywiście tańsze, jednak pamiętaj o odpowiednio częstej ich wymianie – tylko nowe 

ostrza będą goliły dokładnie. Tego typu golenie jest trochę bardziej czasochłonne, wymaga także użycia 

środka zmiękczającego zarost.

1. Umyj twarz.

2.  Ponownie zwilż twarz i nałóż kosmetyk do golenia – najpierw na górną 

wargę, podbródek i szyję (tam zarost jest najtwardszy), następnie na resztę 

zarostu.

3.  Delikatnie naciągając skórę, gól po kolei: policzki, szyję, podbródek, gór-

ną wargę. Najpierw przeciągaj maszynkę pod włos, następnie z włosem. 

Jeżeli zauważysz podrażnienia po goleniu, gól tylko z włosem.

4.  Po ogoleniu umyj twarz ciepłą wodą lub zwilżonym ręcznikiem i osusz, 

przykładając do niej suchy ręcznik.

5. Nałóż balsam, krem lub wodę po goleniu.

Przygotuj:
– golarkę elektryczną,
– ręcznik,
– delikatny preparat do mycia twarzy bez mydła,
– balsam, krem lub wodę po goleniu.

Przygotuj:
– maszynkę ręczną,
– ręcznik,
– delikatny preparat do mycia twarzy bez mydła,
– krem, piankę lub żel do golenia,
– balsam, krem lub wodę po goleniu.
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TENA Soft Wipe

Do osuszania skóry twarzy  
możesz używać jednorazowych 

ręczników TENA Soft Wipe.
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1.   Przed kąpielą rozczesz włosy swojemu podopiecznemu.

2.    Zdejmij swojemu bliskiemu ubranie i pomóż mu wygodnie usiąść. Upew-

nij się, że wytrzyma on w tej pozycji kilka minut.

3.   Temperaturę wody dostosuj do preferencji kąpanego.

4.   Zacznij od umycia dłońmi twarzy podopiecznego.

5.    Umyj jego włosy – rozprowadź TENA Shampoo & Shower lub inny delikatny preparat do mycia głowy 

i delikatnie, okrężnymi ruchami masuj skórę głowy palcami obu rąk.

6.   Spłucz szampon z włosów i owiń je miękkim ręcznikiem.

7.    Przejdź do mycia ciała – używając delikatnej myjki i TENA Shampoo & Shower lub innego kosmetyku 

niezawierającego mydła, myj kolejno: szyję, ręce, klatkę piersiową, brzuch, plecy, pośladki i krocze. 

8.    Asystując w kąpieli mężczyźnie, pamiętaj o higienie okolic intymnych – odciągnij napletek, samą wodą 

9.    Myjąc krocze, sprawdź, czy na skórze okolic intymnych nie pojawiają się podrażnienia.

10. Dokładnie spłucz pianę z całego ciała.

11. Okryj swojego podopiecznego ręcznikiem.

12. Oczyść szczoteczką paznokcie dłoni i stóp i opłucz dłonie wodą.

13. Pumeksem usuń zrogowaciały naskórek z pięt i opłucz je wodą.

Przygotuj:
– TENA Shampoo & Shower lub inny delikatny preparat do mycia ciała
   i włosów bez mydła,
– delikatną myjkę (unikaj gąbek, są zbyt szorstkie dla skóry osób
   w podeszłym wieku),
– szczoteczkę do paznokci,
– pumeks,
– 2 miękkie ręczniki – jeden duży, kąpielowy, drugi mniejszy do włosów,
– suszarkę do włosów,
– nożyczki lub cążki do paznokci,
– TENA Body Cream, TENA Skin Lotion z witaminą E lub inny krem
   albo balsam nawilżający i natłuszczający,
– grzebień o szeroko rozstawionych zębach,
– suszarkę.
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14.  Pomóż swojemu bliskiemu wyjść z wanny i dokładnie osusz ręcznikiem jego ciało (na siedząco lub na 

stojąco w zależności od stanu jego zdrowia), przykładając ręcznik do skóry. Nie zapominaj o przestrzeni 

między palcami i pod fałdami skóry.

15.  Jeszcze wilgotne ciało posmaruj produktem TENA Body Cream, TENA Skin Lotion z witaminą E lub innym 

kosmetykiem nawilżającym i natłuszczającym.

16.  Załóż podopiecznemu czyste ubranie.

17.  Rozczesz włosy podopiecznego grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach i wysusz je ciepłym,  

ale nie gorącym powietrzem suszarki.

18.  Obetnij paznokcie dłoni podopiecznego z zaokrągleniem płytki (zapobiegniesz zadrapaniom), a stóp 

na prosto (zapobiegniesz wrastaniu paznokci).

19.  Dłonie i stopy posmaruj kremem TENA Body Cream lub innym odpowiednim kosmetykiem.

Mycie całego ciała w łóżku
Umycie całego ciała osoby leżącej w łóżku może wydawać się trudne, ale 

tak naprawdę wymaga tylko kilku minut więcej niż codzienna toaleta. 

Cotygodniowe oczyszczanie ciała znacznie ułatwią i przyspieszą produkty 

niewymagające spłukiwania wodą.

ierwszym etapem jest odpowiednie przygotowanie pokoju – zadbaj,  

by był ciepły, bez przeciągów oraz żeby nie wchodziły do niego osoby trzecie.

Zawsze zakrywaj ręcznikiem lub kołdrą te części ciała, które nie muszą być 

eksponowane. 

Zabezpieczaj łóżko przed zmoczeniem – pod myte części ciała podłóż  

podkład chłonny, taki jak TENA Bed lub ręcznik.

Mycie okolic intymnych będzie dla Ciebie łatwiejsze i bardziej higieniczne,  

jeżeli użyjesz jednorazowych podfoliowanych myjek w kształcie rękawicy  

TENA Wash Glove lub rękawiczek jednorazowych.

Mycie okolic intymnych to najlepszy moment, by dokładnie sprawdzić,  

czy na skórze nie pojawiają się podrażnienia, odparzenia lub inne zmiany.  

By zapobiec groźnym problemom skórnym, takim jak zapalenie skóry przy 

nietrzymaniu moczu czy odleżyny, stosuj preparaty tworzące na skórze  

barierę ochronną, np. krem ochronny z gliceryną TENA Barrier Cream.
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TENA Wet Wipes

TENA Wash Glove

TENA Soft Wipe

 TENA Wash Cream 

TENA Wash MousseWash M
By oczyścić ciało bez spłukiwania, przygotuj:
–  piankę myjącą TENA Wash Mousse lub krem myjący TENA Wash  

Cream + ręczniki jednorazowe TENA Soft Wipe lub jednorazowe myjki  
w kształcie rękawicy TENA Wash Glove,

lub
– wilgotne chusteczki TENA Wet Wipes,
– kompresy gazowe jałowe.

1.   Zdejmij podopiecznemu górną część ubrania i przykryj go.

2.    Namocz kompres wodą i przetrzyj oczy podopiecznego, zaczynając od 

zewnętrznego kącika do wewnętrznego.

3.    Nałóż niewielką ilość pianki lub kremu myjącego na jednorazową myjkę. 

Najlepiej nie stosować pianki bezpośrednio na skórę podopiecznego – 

będzie dla niego nieprzyjemnie chłodna. 

4.    Używając wybranych produktów do oczyszczania, myj kolejno: twarz, 

szyję i kark. Pamiętaj, że stosując piankę lub krem myjący TENA, nie mu-

sisz spłukiwać ich wodą. Są bezpieczne dla skóry i pozostawiają na niej 

dodatkową warstwę ochronną.

5.   Odkryj górną część ciała, umyj ją i przykryj.

6.   Umyj obie ręce i pachy podopiecznego.

7.    Zdejmij podopiecznemu dolną część ubrania i ułóż go na boku. Umyj 

plecy i pośladki. Pamiętaj, że osoby z nietrzymaniem moczu wymagają 

szczególnej higieny okolic intymnych, o której przeczytasz w rozdziale 3.

8.    Ułóż podopiecznego z powrotem na plecach i odkryj dolną część jego 

ciała. Umyj okolice intymne i pachwiny. Dokładnie sprawdź, czy na skórze 

nie pojawiają się podrażnienia.

9.    Myjąc mężczyznę, odciągnij napletek, umyj żołądź i naciągnij napletek 

10.  Zakryj krocze. Umyj kolejno obie nogi. 

11.  Przykryj swojego bliskiego i przejdź do kolejnego etapu pielęgnacji – 

nawilżania i zabezpieczania skóry.
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1.    Podkład chłonny lub ręcznik podkładaj pod tę część ciała, którą myjesz.

2.    Zdejmij podopiecznemu górną część ubrania i przykryj go.

3.    Namocz kompres wodą i przetrzyj oczy podopiecznego od zewnętrznego kącika do wewnętrznego.

4.    Namocz myjkę i używając TENA Shampoo & Shower lub innego odpowiedniego kosmetyku, umyj kolejno: 

twarz, szyję i kark.

5.    Odkryj górną część ciała, umyj ją i przykryj.

6.    Umyj obie ręce i pachy.

7.    Zdejmij podopiecznemu dolną część ubrania i ułóż go na boku. Umyj plecy i pośladki.

8.    Ułóż podopiecznego z powrotem na plecach i odkryj dolną część jego ciała. 

9.    Jeżeli opiekujesz się kobietą, podmyj ją – szczegóły znajdziesz na stronie obok. Jeżeli Twój podopieczny 

jest mężczyzną, umyj jego okolice intymne i pachwiny. Odciągnij napletek, zwilżonym wodą kompresem 

10.  Dokładnie sprawdź, czy na skórze okolic intymnych nie pojawiają się podrażnienia.

11. Zakryj krocze. Umyj kolejno obie nogi. 

12.  Przykryj swojego podopiecznego i przejdź do kolejnego etapu pielęgnacji – nawilżania i zabezpieczania 

skóry.

By oczyścić ciało z użyciem wody, przygotuj:
– miskę z ciepłą, ale nie gorącą wodą,
– ręcznik,
– podkład chłonny TENA Bed lub dodatkowy ręcznik,
– kompres gazowy jałowy,
–  TENA Shampoo & Shower lub inny delikatny preparat do mycia 

ciała bez mydła,
–  delikatną myjkę (unikaj gąbek, są zbyt szorstkie dla skóry osób  

w podeszłym wieku i mniej higieniczne od myjek).

Przynajmniej raz wymień wodę na nową w trakcie zabiegu.

By uniknąć zachlapywania pościeli, miskę z wodą  

stawiaj możliwie blisko mytej partii ciała.
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Przygotuj:
– plastikowy basen,
– dzbanek z ciepłą wodą,
– ręcznik,
– podkład chłonny TENA Bed lub ręcznik,
– TENA Shampoo & Shower lub inny delikatny preparat do mycia
   ciała bez mydła,
– delikatną myjkę.

1. Połóż swoją podopieczną na boku, na łóżku rozłóż podkład chłonny lub ręcznik, a na nim basen.

2. Ułóż ją na plecach w taki sposób, by basen znajdował się pod okolicami intymnymi.

3.  Polej krocze wodą i umyj je (lub asystuj w myciu) wilgotną myjką z niewielką ilością wybranego preparatu. 

Myj zawsze w kierunku od waginy do odbytu, by nie przenosić bakterii.

4. Umyj pachwiny.

5. Spłucz umyte okolice wodą z dzbanka i delikatnie osusz je ręcznikiem.

6. Dokładnie sprawdź, czy na skórze okolic intymnych nie pojawiają się podrażnienia.

MYCIE OKOLIC INTYMNYCH KOBIET
Umycie okolic intymnych kobiety wymaga użycia specjalnego basenu. Jeżeli 

Twoja podopieczna może podmyć się sama, daj jej do ręki myjkę i obserwuj, 

jak sobie radzi. 

Mycie okolic intymnych kobiet
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TENA Body Cream TENA Skin Lotion

NAWILŻANIE UMYTEJ SKÓRY I ZABEZPIECZANIE PRZED PODRAŻNIENIAMI
Umytą skórę należy posmarować kremem lub balsamem o działaniu nawilżającym i natłuszczającym. 

W ten sposób zabezpieczysz delikatną skórę osoby starszej przed podrażnieniami, które mogą prowadzić 

do stanów zapalnych. Krem lub balsam nakładaj cienką warstwą i wmasuj w skórę od razu po myciu. Kiedy 

zobaczysz, że kosmetyk się wchłonął, załóż podopiecznemu ubranie.

Mycie głowy z użyciem czepka TENA Shampoo Cap to najwygodniejsze rozwią-

zanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Czepek zawiera delikatny szam-

pon i odżywkę, które oczyszczają i pielęgnują włosy i delikatną skórę głowy, 

a przede wszystkim nie wymaga spłukiwania wodą.

Przygotuj:
–  krem TENA Body Cream, balsam 

TENA Skin Lotion z witaminą E 
lub inny krem albo balsam 
nawilżający i natłuszczający.

Mycie głowy w łóżku
Umycie włosów osobie leżącej z pewnością jest wyzwaniem, ale po przeczytaniu poniższej instrukcji na 

pewno sobie z nim poradzisz. Przyjmuje się, że głowę osób w podeszłym wieku wystarczy myć raz w tygo-

dniu. Jednak jeśli zauważysz, że włosy Twojego podopiecznego szybciej stają się posklejane i nieświeże, 

myj je odpowiednio częściej.

W trakcie mycia głowy szczególnie ważne jest, aby w pomieszczeniu panowała odpowiednia temperatura 

i by nie było w nim przeciągów. Przez mokrą głowę nasz organizm traci dużo ciepła, co w zimnym pokoju 

może skutkować przeziębieniem.
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TENA Shampoo & Shower

TENA Bed

Przygotuj:
– czepek TENA Shampoo Cap,
– mały ręcznik.

1.  By zwiększyć komfort zabiegu, podgrzej czepek TENA Shampoo Cap – wyjmij go z opakowania, nie zdej-

muj folii ochronnej i włóż na 30 sekund do kuchenki mikrofalowej lub do ciepłej wody.

2.  Zdejmij folię ochronną i załóż czepek na głowę swojego podopiecznego. Masuj ją delikatnie przez 3-4 

minuty, starając się objąć masażem całą skórę głowy.

3. Zdejmij czepek, wytrzyj włosy czystym ręcznikiem i uczesz je. Nie musisz już używać suszarki.

Innym sposobem jest mycie głowy z użyciem basenika zwanego też wanienką 

pneumatyczną. Nadmuchiwany basenik stworzono specjalnie do mycia wło-

sów osób leżących. Pozwoli podtrzymać kark Twojego bliskiego, jest stabilny 

i wygodny.

Przygotuj:
– basenik do mycia włosów,
– miskę,
–  dzbanek z ciepłą wodą – jej temperaturę dobierz do preferencji  

Twojego podopiecznego,
– miękki ręcznik,
– grzebień o szeroko rozstawionych zębach,
– podkład chłonny TENA Bed lub dodatkowy ręcznik, 
–  preparat myjący TENA Shampoo & Shower lub delikatny  

szampon do wrażliwej skóry głowy,
– suszarkę.
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TENA Shampoo & Shower

TENA Bed

1. Unieś swojego podopiecznego na tyle, by móc ustawić miskę. Jego kark i ramiona okryj ręcznikiem.

2. Na wezgłowiu łóżka połóż podkład chłonny lub ręcznik i ustaw na nim miskę.

3.  Zwiń poduszkę, podłóż ją pod barki swojego bliskiego i opuść go tak, by jego kark opierał się o krawędź 

miski. Od tej chwili jego głowę powinna podtrzymywać trzecia osoba.

4. Rozczesz włosy swojego bliskiego i zmocz je, polewając wodą z dzbanka.

5.  Nałóż niewielką ilość preparatu TENA Shampoo & Shower lub delikatnego szamponu i opuszkami palców 

masuj skórę głowy.

6.  Dokładnie spłucz pianę wodą z dzbanka.

7.  Unieś głowę i owiń ją ręcznikiem okrywającym wcześniej kark i ramiona.

8.  Zdejmij z łóżka miskę i podkład lub ręcznik. Poduszkę wyjmij spod barków, przesuń na jej normalne miejsce 

i ułóż na niej głowę swojego podopiecznego.

9.  Zdejmij ręcznik z głowy i podłóż do pod nią. Delikatnie rozczesz włosy grzebieniem i wysusz je ciepłym, 

ale nie gorącym powietrzem suszarki, odpowiednio podtrzymując głowę.

Mycie głowy z użyciem miski wymaga pomocy jeszcze jednej osoby, która 

mogłaby podtrzymać głowę Twojego bliskiego. To ważne dla bezpieczeństwa 

i komfortu osoby leżącej, daje również pewność, że miska z wodą się nie prze-

wróci.

Przygotuj:
– dużą plastikową miskę,
–  dzbanek z ciepłą wodą – jej temperaturę dobierz do preferencji  

Twojego podopiecznego,
– miękki ręcznik,
– grzebień o szeroko rozstawionych zębach,
– podkład chłonny TENA Bed lub dodatkowy ręcznik,
–  preparat myjący TENA Shampoo & Shower lub delikatny  

szampon do wrażliwej skóry głowy,
– suszarkę.

33



– krem 

 
34

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   34 28/03/2019   18:00



 

35

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   35 28/03/2019   18:00



-

-

36

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   36 28/03/2019   18:00



• dotyczy przede wszystkim kobiet,

na niego,
-
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emocjonalne i inne,
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M – 73-122 cm
S – 61-87 cm

3-122 cm

-
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Bezszwowe, wygodne majtki elastyczne stworzone do stabilnego podtrzy-
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Odby zawsz k ostatni b ni przenosi bakterii.

Z względ n Twó ko for bezpieczeństw prz yci okol inty yc

wskazan es zakładani rękawicze ednorazowyc lu rękaw TENA Wash Glove
któryc wnętrz chronion es foliow warstwą.

Krem myjący TENA Wash Cream 

Kre ący TENA Wash Crea to wyda ny produkt oczyszcza ąc

o właściwościa pielęgnu ąc skórę.

Jednorazowe myjki TENA Wash Glove 

Pianki lub kre u używa raze z wytrzy ały i ręcznika i edno-

razowy i TENA Soft Wipe lub ednorazowy i nieprze akalny

ka i w kształcie rękawicy TENA Wash Glove. Tego typu produkt

ednorazowe są na bardzie higieniczny rozwiązanie – pozwala

unikną przenoszeni zanieczyszcze bakterii.
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– barki, 
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– odwodnienie,

-

 

58

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   56 28/03/2019   18:01



-

-

59

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   57 28/03/2019   18:01



 

-

-

-
 

60

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   58 28/03/2019   18:01



61

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   59 28/03/2019   18:01



-
-
 

-
-

-
-

62

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   60 28/03/2019   18:01



-

63

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   61 28/03/2019   18:01



 

 

 

 
 

 

64

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   62 28/03/2019   18:01



-
-

-

-

65

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   63 28/03/2019   18:01



66

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   64 28/03/2019   18:01



-

 

67

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   65 28/03/2019   18:01



-

-

68

TENA_PoradnikDlaOpiekunow_210x210.indd   66 28/03/2019   18:01









Kt re produkty TENA są objęte refundacją?

– Pieluchomajtki na rzepy TENA Slip

– Pieluchomajtki z pasem TENA Flex 

– Pieluchy anatomiczne TENA Comfort 

– Majtki chłonne TENA Pants

– Bielizna chłonna TENA Lady Pants i TENA Men Pants

– Podpaski dla kobiet z gamy TENA Lady

– Wkładki dla mężczyzn z gamy TENA Men

– Podkłady chłonne na ł żko TENA Bed

LEKI
Osoby starsze często chorują przewlekle i przyjmują wiele lekarstw. Zawsze 

postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza swojego bliskiego, ale wykupując leki, 

miej na uwadze prawo do refundacji, darmowych lek w i możliwo  kupienia 

ta szych zamiennik w.

Wszystkie produkty TENA objęte refundacją wskazano w czę ci „Przewodnik 

po produktach TENA” na stronie 103.

Refundacja

Lista lek w refundowanych oraz procent refundacji są ustalane przez Mini-

sterstwo Zdrowia i dos  często się zmieniają. O szczeg ły możesz zapyta

lekarza, gdy wypisuje receptę dla Twojego podopiecznego. 

Szczeg lne ulgi przysługują inwalidom wojennym i wojskowym, osobom re-

presjonowanym i zasłużonym honorowym dawcom krwi lub przeszczepu. Ta-

kie osoby mają specjalne dokumenty po wiadczające ich status, kt re trzeba 

pokaza  i lekarzowi wypisującemu receptę, i farmaceucie przy wykupie lek w.
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 to stan fizycznego, psychicznego i emo-
 

– brak wsparcia ze strony otoczenia,
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– apatia,– apatia,
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