Kwaliteit van zorg
Verzorgend Wassen met
TENA Wet Wash Gloves:
innovatief, verzorgend en comfortabel
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De uitdagingen van
traditionele dagelijkse
hygiëneroutines
Persoonlijke hygiëne is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg aan uw zorgvragers.
Het kan echter een behoorlijke uitdaging zijn om dit elke dag opnieuw naar volle tevredenheid van uw
zorgvragers én zorgverleners te realiseren. Want wassen met water en zeep heeft een aantal nadelen:

Huidconditie

Kruisbesmetting

Arbeidsintensief

Zeep onttrekt vaak de
natuurlijke aanwezige
huidvetten aan de huid
en veroorzaakt droogheid
en/of irritatie als het niet
goed afgespoeld wordt.
Bovendien kunnen
katoenen washandjes
hard en ruw aanvoelen
en de toch al kwetsbare
huid beschadigen.

Waskommen en
katoenen washandjes
kunnen schadelijke
bacteriën bevatten.

Dagelijkse wasroutines
zijn tijdrovend en
belastend voor zowel
de zorgvrager als
de zorgverlener1.

Het TENA Verzorgend Wassen assortiment
Product

Art.no.

Doosinhoud

TENA Wet Wash Gloves, Mildly scented

1132

45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, Mildly scented

1116

30 x 8 (240)

TENA Wet Wash Gloves, Freshly scented

1147

45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, Freshly scented

1145

30 x 8 (240)

TENA Wet Wash Gloves, No perfume

1162

45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, No perfume

1158

30 x 8 (240)

TENA Wash Gloves (soft)

740701

12 x 50 (600)

TENA Wash Gloves with plastic lining

740500

6 x 175 (1050)

TENA Wash Gloves

740400

6 x 200 (1200)

TENA Wash Mousse, 400 ml

6570

15 stuks

TENA Wash Cream, 250 ml

4238

10 stuks

TENA Wash Cream, 500 ml

4242

10 stuks

TENA Wash Cream, 1000 ml

4249

8 stuks

TENA Wet Wipes

7997

12 x 48 (576)

Wet Wash Gloves assortiment

Aanvullend assortiment Verzorgend Wassen

TENA biedt een compleet assortiment huidverzorgingsproducten
voor persoonlijke hygiëne en continentiezorg

Verzorgend Wassen met
TENA Wet Wash Gloves: verzorgende,
comfortabele & complete lichaamsreiniging
TENA heeft de ambitie om innovatieve producten en routines te ontwikkelen die de beste zorg bieden
én tegelijkertijd de efficiëntie van zorgverleners verhogen. Zo biedt TENA Verzorgend Wassen met
TENA Wet Wash Gloves: het hele lichaam wordt gewassen met een pakje wegwerpwashandjes die van
tevoren in de magnetron opgewarmd kunnen worden. Verzorgend Wassen helpt de conditie van de huid
te verbeteren dankzij de reinigende pH-neutrale ingrediënten en de snel intrekkende verzorgende lotion
van de washandjes. Nadrogen is niet nodig. Geen gedoe met waskommen, minder wasgoed, geen natte
bedden meer en sneller klaar.
Verzorgend Wassen is voor al uw zorgvragers geschikt en in het bijzonder voor minder mobiele zorgvragers,
zorgvragers die moeite hebben met water of de wasroutine, revaliderende of terminale zorgvragers.

Washandje
Aan beide zijden zacht materiaal,
aangenaam voor de kwetsbare huid

Met lotion
Milde formule met reinigende
en verzorgende ingrediënten,
pH-neutraal

Vochtig
Direct te gebruiken,
schoon en fris

38% tijdsbesparing, tijd

die voor andere zorgtaken
ingezet kan worden2

TENA ProSkin: geaccrediteerd door Skin Health Alliance
• Skin Health Alliance is een toonaangevende internationale autoriteit
• Werkt nauw samen met dermatologen, wetenschappers en leveranciers
• Heeft als doel om de gezondheid van de huid te bevorderen
• Onafhankelijk expertpanel kent accreditatie toe
• TENA heeft als eerste een accreditatie voor het complete ProSkin-assortiment absorberende- en
huidverzorgingsproducten
• Zo kunt u er gerust op zijn dat TENA ProSkin voldoet aan de hoogste normen en veilig voor de huid is

Verbeterde dagelijkse hygiëneroutines voor
zorgvragers en zorgverleners
TENA Wet Wash Gloves is ontwikkeld om de kwetsbare huid optimaal te verzorgen en kruisbesmetting
te minimaliseren. Verzorgend Wassen met TENA Wet Wash Gloves is voor zorgvragers én zorgverleners
veel minder belastend, hygiënischer en comfortabeler.

Zorgvrager

Zorgverlener

• Heel zacht voor de kwetsbare huid

• Minder belastend voor zorgverlener
en zorgvrager

Zachte wegwerpwashandjes met een
reinigende en verzorgende lotion, pH-neutraal,
dermatologisch getest en parabenen-vrij
• Hygiënisch
Eén pakje TENA Wet Wash Gloves per zorgvrager.
Na gebruik worden de washandjes weggegooid.
Waskommen, katoenen washandjes en
handdoeken om na te drogen zijn overbodig

25% minder fysieke inspanning2: geen gebruik
van waskommen, geen katoenen washandjes
uitwringen. Minder handelingen, want afspoelen
en nadrogen zijn overbodig. Minder wasgoed
• Meer tijd voor ander zorg
Tot wel 38% tijdsbesparing per volledige
lichaamsreiniging2

• Verschillende geurvarianten
Verkrijgbaar met milde geur, frisse geur
en ongeparfumeerd

“Verzorgend Wassen geeft meer plezier in het werk,
geeft minder stress en is minder belastend voor zowel
de zorgvrager als de zorgverlener. In het algemeen
verbetert de conditie van de huid en worden infecties
door kruisbesmetting van waskommen, katoenen
washandjes en water & zeep voorkomen.”
Hanneke J.J. Knibbe, MSc, RPT, Research
Associate, Locomotion Research, Nederland

1. Knibbe H., Knibbe N. Wassen zonder water (samenvatting). LOCOmotion, Bennekom 2013
2. Knibbe H., Geuze L. en Knibbe N. Ergonomische aspecten van wassen zonder water voor zorgverleners. LOCOmotion, Bennekom 2005.

Het totaalconcept
van TENA
Business case en pilot

Instructie en begeleiding

TENA maakt voor uw organisatie een business case
op maat. Hierbij worden alle kostenaspecten binnen
uw organisatie meegenomen. Indien gewenst, zorgt
TENA ook voor een nul- en effectenmeting. Daarbij
komen huidkwaliteit, tijd, comfort en de fysieke
belasting van de medewerkers en zorgvragers aan
bod. In de rapportage ziet u dan welke effecten
Verzorgend Wassen in uw organisatie heeft.

Het zorgpersoneel wordt door TENA Verpleegkundigen
volledig opgeleid. En tijdens de implementatie worden
zij bovendien intensief begeleid op de werkvloer.
Vervolgens blijft de TENA Verpleegkundige periodiek
ondersteunen en begeleiden. Dit is essentieel voor
het welslagen binnen de organisatie.

Voorlichting

Ook blijvend monitoren van het verbruik draagt
bij aan juist gebruik en borging van Verzorgend
Wassen. Drie maal per jaar vindt na inventarisatie
een rapportage plaats waarin totaal verbruik,
verbruik per afdeling en verbruik per zorgvrager
worden gerapporteerd.

Voor de zorg, door de zorg
In het kader van onze visie op Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, hebben wij
gekozen voor een unieke samenwerking voor
de productie van de Verzorgend Wassen
producten. Samen met Alescon heeft TENA
een joint venture opgezet in Assen. Hier maken
o.a. mensen met een arbeidshandicap onder
begeleiding producten.
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TENA geeft voorlichting aan àlle belanghebbenden:
management, gebruikersraad, verzorgenden,
verpleegkundigen, zorgvragers en familieleden.
We bespreken de verschillen tussen Verzorgend
Wassen en de huidige manier van wassen. De
Verzorgend Wassen-werkwijze, de voordelen en
behaalde resultaten op het gebied van Verzorgend
Wassen komen vanzelfsprekend ook aan bod.

Monitoren

