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patikimas sprendimas esant 
šlapimo nelaikymui.

TENA gaminiai 
slaugai ir higienai –



Kaip pasirinkti
tinkamas TENA priemones?

Sauskelnės parenkamos pagal:

Prižiūrint ar slaugant asmenį, kuris nelaiko šlapimo, svarbu pasirūpinti 
tinkamais šlapimą sugeriančiais gaminiais. Paprastai esant labai lengvam ar 
lengvam šlapimo nelaikymui, rekomenduojami įklotai (moterims – „TENA Discreet“, 
vyrams „TENA Men“), o esant vidutiniam ar sunkiam šlapimo nelaikymui – TENA 
sauskelnės. SVARBU ŽINOTI: dauguma šių gaminių, diagnozavus vidutinį ar sunkų 
šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymą, yra kompensuojami.

Gulintiems, mažai judantiems ligoniams rekomenduojamos anatominės sauskelnės TENA 
Slip. Aktyviems ar iš dalies aktyviems pacientams rekomenduojamos sauskelnės-kelnaitės 
TENA Pants. Aktyviems, iš dalies aktyviems ir gulintiems ligoniams galima naudoti juostines 
sauskelnes TENA Flex.

Sauskelnių tipą (pvz. anatominės, kelnaičių tipo, juostinės), atsižvelgiant į paciento 
judrumą ir savarankiškumą.

Sugeriamumą, atsižvelgiant į šlapimo nelaikymo pobūdį bei išskiriamo šlapimo kiekį. 

Dydį, atsižvelgiant į paciento nešiojamų drabužių (kelnių) dydį: 
pvz.: S, M, L, XL. 

TENA sauskelnių sugeriamumas nurodomas lašelių sistema ir sugeriamumo pavadinimu (pvz., 
Plus, Extra, Super, Maxi) bei jį atitinkančiu spalviniu kodu. Kuo daugiau lašelių, tuo daugiau 
gaminys sugeria. Pirmą kartą renkantis sauskelnes rekomenduojamas Super (7 lašelių, žalios 
spalvos) sugeriamumas. 

TENA Slip Super L

Sugeriamumo
 laipsnis

DydisSauskelnių 
tipas



1. Išlaikykite odą sausą.
Apsaugai nuo šlapimo pratekėjimo pasirinkite TENA sauskelnes. Dėl specialios „FeelDry 
Advanced™“ technologijos jos akimirksniu sugeria skystį nuo paviršiaus į vidų, kad oda 
išliktų sausa. Šlapimą sugeriantys TENA gaminiai mažina odos sąlytį su drėgme ir palaiko 
natūralų odos mikroklimatą. 

3 Apsaugota oda 2 Švari oda

1 Sausa oda

TENA ProSkin gaminių linija –
3 žingsniai į sveiką odą esant 
šlapimo/išmatų nelaikymui
Slaugant asmenį svarbu ne tik kovoti su šlapimo nelaikymo keliamais 
nepatogumais, bet ir aktyviai padėti slaugomojo odai išlikti sveikai.

2. Išlaikykite odą švarią.
Kaskart keisdami sauskelnes tarpvietės odą valykite specialiais prausikliais, kurių nereikia 
nuplauti vandeniu. Prausiamasis kremas „TENA Wash Cream“ nuvalo nešvarumus, drėkina 
ir apsaugo odą. Kremą tepkite mūvėdami vienkartines pirštines „TENA Wash Glove“, kurių 
reljefinis paviršius masažuoja odą ir padeda pagerinti kraujotaką.

3. Išlaikykite odą apsaugotą.
Lengvai pažeidžiamai odai reikia papildomos apsaugos. Pastebėjus pirmuosius sudirgimo 
požymius, naudokite cinko kremą „TENA Zinc Cream“. Jis efektyviai ramina paraudusią, 
sudirgusią odą, mažina perštėjimą ir padeda išvengti tolesnių sudirgimų. 

TENA ProSkin gaminiai yra patikrinti dermatologų 
ir turi nepriklausomos organizacijos „Skin Health 
Alliance“ akreditaciją , užtikrinančią atitiktį griežtiems 
saugumo, efektyvumo, etikos ir tvarumo standartams.



TENA Slip
Anatominės sauskelnės
Tradicinės formos, segamos šonuose tvirtai prikimbančiais lipdukais. 
Idealiai tinka naudoti lovoje gulintiems, taip pat mažai judantiems pacientams. 
Lengvai keičiamos pacientui gulint. Rekomenduojamos naudoti esant viduriavimui.

Laidi orui 
medžiaga.

Triguba apsauga užtikrina 
sausumą, gaminio minkštumą 
ir apsaugo nuo pratekėjimo 
taip, kad padėtų išsaugoti 
normalią odos būklę.

Speciali technologija 
greitai sugeria skystį nuo 
paviršiaus į vidų.

Dermatologų 
patikrinta.

Greitai sugeria ir sulaiko šlapimą viduje, 
kad gaminio paviršius ir oda išliktų sausi.

Pažangi kvapo kontrolės sistema 
neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui.

Minkšta, orui laidi medžiaga puikiai 
priglunda prie kūno.

Šoniniai apsauginiai borteliai papildomai 
apsaugo nuo pratekėjimo.

Platūs kibūs užsegimo lipdukai leidžia 
gaminį patikimai ir patogiai užsegti.



Kaip teisingai užsegti TENA Slip 
(pacientui gulint)? 

1

3

2

4

Spalvą keičiantis drėgmės indikatorius 
parodo kada reikia sauskelnes keisti.

VIDUTINIAM/SUNKIAM NELAIKYMUI Vyrams/moterimsGulintiems/mažai judantiems

Paguldykite 
ligonį ant šono 
ir pratempkite 
sauskelnių 
sugeriamąjį 
sluoksnį 
tarp kojų 
nuo priekio 
užpakalio link.

Atklijuotus 
kibius lipukus 
tvirtinkite 
reikiamoje 
sauskelnių 
vietoje.  

Ištiesinkite 
sauskelnių 
priekinę ir 
užpakalinę 
dalis. 

Tvirtindami 
kiekvieną 
lipuką lengvai 
prispauskite 
ir patraukite į 
šoną, kad ant 
lipuko esantys 
maži danteliai 
įsikabintų į 
sauskelnių 
medžiagą.   

TENA Slip asortimentas
Pavadinimas Sugeriamumas Dydžiai Pakuotėje

TENA 
Slip
Plus

XS 30 vnt.

S 30 vnt.

M 30 vnt.

L 30 vnt.

XL 30 vnt.

TENA 
Slip

Super

S 30 vnt.

M 28 vnt.

L 28 vnt.

XL 28 vnt.

TENA 
Slip

Maxi

S 24 vnt.

M 24 vnt.

L 24 vnt.

 XL 24 vnt.



TENA Pants
Sauskelnės-kelnaitės
Lengvai užmaunamos ir dėvimos kaip įprastos apatinės kelnaitės. 
Idealiai tinka aktyviems, savarankiškai judėti galintiems asmenims, 
taip pat mėgstamos naudoti ir gulintiems ligoniams. Puikus sprendimas 
neramiems, demencija sergantiems pacientams, kurie nepripažįsta 
įprastų sauskelnių. 

Greitai sugeria ir sulaiko šlapimą viduje, 
kad gaminio paviršius ir oda išliktų sausi.

Pažangi kvapo kontrolės sistema 
neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui.

Minkšta, elastinga, laidi orui medžiaga 
puikiai priglunda prie kūno.

Šoniniai apsauginiai borteliai papildomai 
apsaugo nuo pratekėjimo.

Primena įprastas apatines kelnaites, 
todėl jas itin paprasta ir patogu naudoti. 

Laidi orui 
medžiaga.

Triguba apsauga užtikrina 
sausumą, gaminio minkštumą 
ir apsaugo nuo pratekėjimo 
taip, kad padėtų išsaugoti 
normalią odos būklę.

Speciali technologija 
greitai sugeria skystį nuo 
paviršiaus į vidų.

Dermatologų 
patikrinta.



Pavadinimas Sugeriamumas Dydžiai Pakuotėje

TENA
Pants
Plus

XS 14 vnt.

S 14 vnt.

XL 12 vnt.

TENA
Pants
Extra

S 14 vnt.

M 14 vnt.

L 10 vnt.

XL 12 vnt.

TENA
Pants
Super

S 12 vnt.

M 12 vnt.

L 12 vnt.

XL 12 vnt.

TENA Pants
Night Super

M 10 vnt.

L 10 vnt.

TENA
Pants
Maxi

M 10 vnt.

L 10 vnt.

Kaip naudoti TENA Pants?

1. Užmaunamos ir numaunamos visai kaip įprastos apatinės kelnaitės.
2. Galima nuplėšti šoninius kraštelius, kad būtų dar lengviau numauti.

VIDUTINIAM/SUNKIAM NELAIKYMUI Vyrams/moterimsAktyviems/iš dalies aktyviems

 

Spalvą keičiantis drėgmės indikatorius 
parodo kada reikia sauskelnes keisti. TENA Pants asortimentas



TENA Flex
Juostinės sauskelnės
Lengvai ir ergonomiškai tvirtinamos specialia užsegimo juosta-diržu. 
Gali būti segamos tiek priekyje, tiek nugaroje, ant juosmens ir aukščiau 
ar žemiau jo, todėl pritaikomos daugeliui pacientų. Idealiai tinka 
stambaus sudėjimo žmonėms, taip pat sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje.

Greitai sugeria ir sulaiko šlapimą 
viduje, kad gaminio paviršius ir oda 
išliktų sausi.

Pažangi kvapo kontrolės sistema 
neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui.

Minkšta ir elastinga užsegimo juosta 
„COMFIStretch™“ lengvai prisitaiko prie 
skirtingų kūno formų, užtikrina patogų 
dėvėjimą ir apsaugą nuo pratekėjimo.

Minkšta, orui laidi medžiaga puikiai 
priglunda prie kūno.

Šoniniai apsauginiai borteliai 
papildomai apsaugo nuo pratekėjimo.

Laidi orui 
medžiaga.

Triguba apsauga užtikrina 
sausumą, gaminio minkštumą 
ir apsaugo nuo pratekėjimo 
taip, kad padėtų išsaugoti 
normalią odos būklę.

Speciali technologija 
greitai sugeria skystį nuo 
paviršiaus į vidų.

Dermatologų 
patikrinta.



Pavadinimas Sugeriamumas Dydžiai Pakuotėje

TENA 
Flex
Plus

S 30 vnt.

M 30 vnt.

L 30 vnt.

XL 30 vnt.

TENA 
Flex

Super

S 30 vnt.

M 30 vnt.

L 30 vnt.

XL 30 vnt.

TENA 
Flex
Maxi

S 22 vnt.

M 22 vnt.

L 22 vnt.

XL 21 vnt.

Kaip teisingai užsegti TENA Flex 
(pacientui stovint arba gulint)? 

VIDUTINIAM/SUNKIAM NELAIKYMUI Vyrams/moterimsGulintiems/ iš dalies aktyviems/ aktyviems

Suraskite juostas 
ir išskleiskite 
sauskelnes 
visu ilgiu.

Suraskite juostas 
ir išskleiskite 
sauskelnes
visu ilgiu.

Sugeriamąją dalį 
suimkite už kampų, 
ištraukite tarp kojų 
į priekį ir patraukite 
aukštyn prie 
juostos.

Atverskite ligonį 
ant nugaros, apju-
oskite klubus juosta 
ir užfiksuokite 
užklijuodami lip-
duką. Sugeriamąją 
dalį suimkite už 
kampų, ištraukite 
ją tarp kojų į viršų 
ir patraukite prie 
juostos.

Išskleiskite suge-
riamosios dalies 
kampus ir priklijuo-
kite lipdukus prie 
juostos.

Ištempkite suge-
riamosios dalies 
kampus į šonus ir 
priklijuokite lip-
dukus prie juostos.

Įsitikinkite, kad 
juosta apjuosta 
tinkamai – nei per 
aukštai, nei per 
žemai: tarp kirkšnies 
ir sauskelnių neturi 
būti tarpo.

Įsitikinkite, kad 
juosta apjuosta 
tinkamai – nei per 
aukštai, nei per 
žemai: tarp kirkšnies 
ir sauskelnių neturi 
būti tarpo.

Apjuoskite juostą 
ant klubų ir užkli-
juokite ant juostos 
esantį lipduką taip, 
kad sugeriamoji 
dalis būtų tiesiai ties 
viduriu nugaroje.

Paguldykite ligonį 
ant šono. Apačioje 
esančią juostą paki-
škite po juosmeniu, 
o viršutine juosta 
apjuoskite klubus 
taip, kad sugeriamoji 
dalis būtų tiesiai ties 
viduriu nugaroje. 
Įdėkite sugeriamąją 
dalį tarp kojų.

Spalvą keičiantis drėgmės indikatorius 
parodo kada reikia sauskelnes keisti.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

TENA Flex asortimentas



TENA odos
priežiūros gaminiai 
Padeda tinkamai pasirūpinti sauskelnes dėvinčių 
pacientų oda. Šie gaminiai skirti valyti, minkštinti, 
drėkinti ir apsaugoti net itin jautrią, išsausėjusią 
ir ploną odą nuo galimų infekcijų, paraudimų, 
iššutimų. Patikrinta dermatologų, be parabenų.

Kaip naudoti prausiamąjį kremą kartu su TENA Wash Gloves pirštine?
3. Valyti reikiamas kūno vietas. 
Valant tarpvietę svarbu valyti 
kryptimi nuo priekio į galą. 
Reljefinis pirštinės paviršius 
masažuoja odą, padeda pagerinti 
kraujotaką. Naudoti abi pirštinės 
puses. Apsukus pirštinę, tęsti 
valymą kita jos puse.

4. Panaudotą 
pirštinę 
išmesti. Baigus 
procedūrą odos 
papildomai 
valyti ar nuplauti 
vandeniu 
NEREIKIA.

1. Pirštinę 
užsimauti ant
rankos ir šiek 
tiek sudrėkinti 
šiltu vandeniu.

2. Ant pirštinės 
išspausti šiek 
tiek prausiamojo
kremo (apie 2 
ml; 1 dozavimo 
pompos 
spustelėjimas).

Prausiamasis kremas 
TENA Wash Cream, 1000 ml
Švelnus muilo ir vandens pakaitalas tarpvietės 
odos valymui kaskart keičiant sauskelnes 
(tinka ir visam kūnui prausti). Ne tik nuvalo 
nešvarumus, bet ir drėkina bei apsaugo odą. 

Vienkartinės prausimo pirštinės 
TENA Wash Gloves 
Skirtos patogiai ir higieniškai tepti 
prausiamąjį kremą. Dėl polietilenine 
plėvele padengto vidaus po valymo 
ranka lieka sausa.

Prausimas (nereikia nuplauti vandeniu)

Odos priežiūros priemonės, 
pažymėtos „Nordic Swan Ecolabel“ 
ženklu, visiškai atitinka aukščiausius aplinkos 
apsaugos, pakuotės, sveikatos priežiūros, 
kokybės, saugos ir tvarumo reikalavimus.

Rekomenduojama kaskart keičiant sauskelnes

VALO

D
R
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Prausimas (nereikia nuplauti vandeniu)

Drėgnosios servetėlės
TENA Wet Wipes Original
Tai iš anksto specialiu odos priežiūrai skirtu 
skysčiu sudrėkintos minkštos servetėlės, 
skirtos greitai ir švelniai valyti odą. Pakuotės 
dangtelis net ir po 100 atidarymų puikiai 
atlieka savo funkciją ir užtikrina, kad 
servetėlės ilgai išliks drėgnos.
Kaip naudoti: Tereikia ištraukti servetėlę iš 
pakuotės ir valyti reikiamas vietas. 

Drėgnosios prausimo pirštinės
TENA Wet Wash Gloves
Minkštos, iš anksto sudrėkintos prausimo
pirštinės. Skirtos kasdien valyti tarpvietės 
odą keičiant sauskelnes ir prausti visą kūną. 
Nereikia naudoti vandens ir muilo. 
Kaip naudoti: Užsimaukite pirštinę ant rankos 
ir valykite reikiamas vietas.

Šampūno kepurė 
TENA Shampoo Cap
Tai šampūno ir kondicionieriaus prisotinta 
kepurė. Ištrinkus galvą plaukai tampa švarūs, 
minkšti ir kvepia. 
Kaip naudoti: Uždėkite šampūno kepurę ant 
galvos. Masažuojamais judesiais trinkite galvą 
3-4 min. Nereikia išskalauti vandeniu. Plaukus 
nusausinkite rankšluosčiu. 

Cinko tepalas 
TENA Zinc Cream, 
100 ml
Skaidrus, vandeniui 
atsparus kremas, skirtas 
tepti tarpvietės odą 
kaskart keičiant 
sauskelnes. Padeda 
apsaugoti nuo galimų 
sudirgimų ir paraudimų. 
Švelnus rapsų aliejus 
ramina odą, vitaminas 
E drėkina ir minština. 
Be parabenų ir kvapiųjų 
medžiagų.

Apsauginis tepalas 
TENA Barrier Cream, 
150 ml
Skaidrus, vandeniui 
atsparus kremas, skirtas 
tepti tarpvietės odą kaskart 
keičiant sauskelnes. Padeda 
apsaugoti nuo galimų 
sudirgimų ir paraudimų. 
Švelnus rapsų aliejus 
ramina odą, vitaminas E 
drėkina ir minština. Be 
parabenų ir kvapiųjų 
medžiagų.

Kūno losjonas TENA Body Lotion, 500 ml
Kūno kremas TENA Body Cream, 150 ml
Itin švelnios priemonės sausai ir jautriai odai drėkinti. 
Drėkinamosios medžiagos švelnina ir ramina odą, 
vitaminas E drėkina ir saugo nuo žalingo aplinkos 
poveikio. Lengvai tepamos ir greitai susigeriančios. 

Odos drėkinimas

Odos apsauga

Šampūnas ir dušo gelis 
TENA Shampoo & Shower, 500 ml
Švelnus, dvejopos paskirties dušo želė ir 
kondicionuojančio šampūno derinys, sukurtas 
jautrios odos ir plaukų priežiūrai. Su antistatinėmis 
medžiagomis ir provitaminu B5.

Prausimas (reikia nuplauti vandeniu)

Prausimo putos 
TENA Wash Mousse, 400 ml
Naudojamos taip pat kaip ir prausiamasis 
kremas. Ne tik nuvalo nešvarumus, bet ir 
drėkina bei apsaugo odą. Ypač tinka naudoti 
esant viduriavimui.
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Kiti TENA gaminiai
TENA Comfort anatominiai paketai

TENA Fix tinklinės kelnaitės

Dideli, kūno formas atkartojantys paketai, tvirtinami specialiomis tinklinėmis 
kelnaitėmis „TENA Fix“. Tinka tiek gulintiems, tiek aktyviems pacientams. 

Skirtos tvirtinti „TENA Comfort“ paketus. Neturi siūlių šonuose, kad nespaustų. 
Jas galima skalbti 60 laipsnių temperatūroje, džiovinti džiovyklėje. 
Fiksuojamos kelnaitės pasirenkamos atsižvelgiant į liemens apimtį. 

Dydis S M L XL

Liemens apimtis 60-75 cm 70-90 cm 85-110 cm 95-125 cm

Pakuotėje 5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. 5 vnt.

Plus Extra Super Maxi

Sugeriamumas

Pakuotėje 46 nvt. 40 vnt. 36 vnt. 28 vnt.



TENA Bed skystį sugeriantys paklotai

TENA Bibs seilinukai

Skirti naudoti kaip papildoma apsauga esant pratekėjimui. Tinka naudoti higienos procedūrų 
metu. Paklotų sugeriamasis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės arba iš celiuliozės kartu su 
superabsorbentu, o apatinis sluoksnis – iš skysčio nepraleidžiančios medžiagos.

TENA Hygiene Sheet apsauginės paklodės 
Speciali apsauginė paklodė skysčiui sulaikyti. Rekomenduojama naudoti higienos procedūrų metu 
(pvz., keičiant sauskelnes) arba tiesti ant įprastos paklodės paciento lovoje. Viršutinis sluoksnis 
pagamintas iš celiuliozės, o apatinis – iš skysčio nepraleidžiančios medžiagos.

Apsaugo drabužius ligoniui valgant lovoje ar vežimėlyje. Turi sugeriamąjį ir skysčio nepraleidžiantį 
sluoksnius. Seilinuko apačioje yra kišenė, į kurią patenka krintantis maistas ar skystis.

TENA Bed Secure Zone Plus

TENA Bed Secure Zone Plus

40 x 60 cm

60 x 90 cm

30 vnt.

30 vnt.

TENA Bed Secure Zone Super 60 x 90 cm 26 vnt.

TENA Bed Secure Zone Plus

TENA Bed Secure Zone Plus

60 x 60 cm

90 x 80 cm

30 vnt.

20 vnt.

TENA Bed Secure Zone Plus Wings 180 x 80 cm 20 vnt.

TENA Bed Normal 60 x 90 cm 35 vnt.

TENA Bed Normal 60 x 60 cm 40 vnt.



• Diskretiški, atitinka moters anatomiją, gerai priglunda.
• Greitai ir efektyviai sugeria ir patikimai apsaugo nuo pratekėjimo.
• Fresh Odour ControlTM technologija apsaugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo.
• Pagaminti iš minkštos, orui laidžios medžiagos.
• Dermatologų patikrinti.

TENA 
Įklotai, paketai ir 
kelnaitės moterims 
Diskretiški, patogūs, sukurti specialiai moterims. Suteikia TRIGUBĄ 
APSAUGĄ nuo šlapimo pratekėjimo, kvapo ir drėgmės. Idealus sprendimas 
aktyvioms moterims, patiriančioms lengvą ar vidutinį šlapimo nelaikymą. 

MINI MAGIC

Sugeriamumas

Pakuotėje

Pavadinimas ULTRA MINI ULTRA MINI
PLUS

MINI 
PLUS WINGS NORMAL

34 vnt. 28 vnt. 24 vnt. 16 vnt. 12 vnt.

EXTRA EXTRA PLUS MAXI MAXI NIGHT

10 vnt. 16 vnt. 12 vnt. 6 vnt.

NOIR NORMAL NOIR MINI CREME PLUS

M 12 vnt.
L  10 vnt.

NOIR PLUS

M 9 vnt.
L 8 vnt.

26 vnt. 18 vnt.

SILHOUETTEDISCREET

PAKETAI
NAKČIAI

DIDELI PAKETAIPAKETAIĮKLOTAI ĮKLOTAI PAKETAI KELNAITĖS



TENA Men
Įklotai ir kelnaitės vyrams 

Patikima, specialiai vyrams sukurta apsauga, kurios niekas 
nepastebės. Išskirtinio vyriško dizaino gaminiai puikiai 
priglunda prie kūno ir yra patogūs naudoti. Idealus 
sprendimas vyrams, patiriantiems lengvą ar vidutinį šlapimo 
nelaikymą ir norintiems išlikti aktyviems. 

Extra Light 

14 vnt.

Light

24 vnt.

Medium

20 vnt.

Super

16 vnt.

Plus

Kada pasirinkti

Pavadinimas

Sugeriamumas

TENA MEN 
Protective Shield

TENA MEN
Level 1

TENA MEN
Level 2

TENA MEN
Level 3

TENA MEN
Pants

Higienai 
palaikyti,

esant labai
lengvam 
šlapimo

nelaikymui,
kai išlaša
šiek tiek 
šlapimo.

Apsaugai, 
kai išbėga 
didesnis 

kiekis 
šlapimo.

Apsaugai, 
kai šlapimo 

išteka 
gausiai 

ir reikalinga
ilgalaikė 
apsauga 
dieną ir 
naktį. 

Apsaugai, 
esant 

gausiems 
ištekėjimams. 
Tinka naudoti 

ir naktį.

Apsaugai, 
kai negausiai 

išlaša arba
išbėga 

šlapimo.

Atitinka vyro anatomiją. 
Patikimai priglunda ir yra patogūs dėvėti.

Išskirtinio vyriško dizaino. 
Diskretiški, mažiau pastebimi.

Su kvapo neutralizavimo sistema. 
Neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui.

Dermatologiškai patikrinti. 
Pagaminti iš minkštos, orui laidžios medžiagos.

S/M ir L/XL kelnaičių dydžių ženklinimas 
Apima atitinkamus drabužių dydžius.

Mėlyna kelnaičių spalva 
Vyriška mėlyna spalva viduje ir išorėje.

M 12 vnt.
L  10 vnt.



11
18

_0
92

2

„TENA Protects“ programa – tai mūsų planas ateičiai. Mūsų misija - parodyti kaip svarbu yra tai, ką paliekame po 
savęs. Žingsniai gali būti maži ir dideli, tačiau sprendimai turėtų būti paprasti. Mes esame kelyje kuriant geresnius 
pasirinkimus, siekiant kartu su jumis palikti švaresnę planetą.

Siekiame kiekvieną TENA gaminį padaryti tvaresnį:

• Savo gaminių ir paslaugų anglies pėdsaką iki 2030 
metų sumažinti 50 %.

• Pasiekti, kad 100 % mūsų pakuočių būtų 
perdirbamos, o jų gamybai naudojama 85 % 
atsinaujinančių ir perdirbtų medžiagų.

• Gamyklose Europoje jau perėjome prie 100 % 
atsinaujinančios elektros energijos.

UAB Essity Lithuania
info@tena.lt  www.tena.lt

TENA siūlo platų gaminių pasirinkimą kiekvienai situacijai – nuo 
lengvo šlapimo nelaikymo iki rimtesnių šlapimo nelaikymo 
sutrikimų. Tinkamai pasirinktas gaminys ir vadovavimasis 
naudojimo instrukcija užtikrina gerus rezultatus. Tai reiškia, kad 
naudotojai gali pasirinkti mažesnį, patogesnį produktą, kuriam 
pagaminti buvo sunaudota mažiau medžiagų. Mažesni gaminiai 
mažiau teršia aplinką ir daro mažesnį poveikį gamtai. Naudojant 
tinkamai parinktus gaminius, rečiau reikės keisti drabužius ir 
patalynę – vartotojai jausis išties daug patogiau, ir žala aplinkai 
bus mažesnė. Pagrindinė mūsų gaminių sugeriamoji medžiaga 
pagaminta iš celiuliozės pluošto – jis yra tvarus pats savaime.

TM/MC

PREKĖS ŽENKLO
ATSAKOMYBĖ

„TENA“ visada siekė rūpintis 
žmonėmis, tačiau mūsų 
atsakomybė yra rūpintis 

ir planeta.

MUMS 
SVARBU KĄ 
PALIKSIME 
PO SAVĘS PALIKTI 

ŠVARESNĘ PLANETĄ
Ne tik šiukšlių dėžėse, bet 
ir ateinančioms kartoms


