
Verzorgend Haarwassen  
met TENA Shampoo Cap
TENA Shampoo Cap is speciaal ontwikkeld voor zorgvragers die,  
om welke reden dan ook, niet meer onder de douche gaan en/of in bed liggen.

Verzorgend Haarwassen

Goed en gemakkelijk het haar wassen zonder onder  
de douche te gaan? Zelfs bij iemand die op bed ligt?  
TENA Shampoo Cap is daar speciaal voor ontwikkeld.  
De Cap is aan de binnenzijde geïmpregneerd met een  
speciale haarwaslotion, die zowel een reinigende als  
een verzorgende werking heeft. U hoeft het haar niet  
uit te spoelen. Het resultaat is een goede reiniging 
en verzorging van het haar. De belangrijkste voordelen 

• Verhoogd comfort voor de zorgvrager
  Zorgvragers ervaren het gemak van haar- 

wassen in een stoel of in bed zonder extra 
hulpmiddelen. Met TENA Shampoo Cap 
masseert u de hoofdhuid. Dit wordt door 
zorgvragers als zeer aangenaam ervaren.

• Betere hygiëne
  De buitenkant van de Shampoo Cap is 

geplastificeerd, zo blijven uw handen droog.  

• Minder fysieke belasting
  Door deze manier van haar wassen worden  

de statische en de dynamische belasting  
voor de zorgverlener sterk gereduceerd.

Verfrissend en verzorgend

De lotion is zorgvuldig samengesteld en bevat behalve  
water ook shampoo en conditioner. TENA Shampoo Cap 
is per stuk verpakt en voor meer comfort makkelijk 
op te warmen in de magnetron/microgolfoven. 
Dermatologisch getest en parabenen vrij.



TENA
an Essity brand

Neem contact op voor meer informatie

NL   +31 (0)30 698 47 00      sales.support.nl@essity.com      www.TENA.nl/professionals

BE   +32 (0)2 766 05 55        orders.be@essity.com                 www.TENA.be/nl/professionals
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Verwarm voor meer comfort de Shampoo Cap in de verpakking in de magnetron/
microgolfoven (max. 30 sec op 500 watt). Scheur de verpakking aan een gekartelde 
zijde open. Controleer de temperatuur voor gebruik en voel met name ook goed aan 
het rubberen elastiekje. 

Stel de zorgvrager op haar/zijn 
gemak en vertel wat u gaat doen. 
Plaats de Shampoo Cap over de 
haren, laat de oren vrij. Plaats 
eventueel een kleine handdoek 
onder het hoofd op het kussen.

Masseer de Shampoo  
Cap 3 tot 4 minuten over  
het hoofd en verwijder  
dan de Cap. Naspoelen  
is niet nodig.

Gooi de Shampoo Cap  
na gebruik weg.

Droog het haar met een 
handdoek. Breng het haar 
weer in model.
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Zo gebruikt u TENA Shampoo Cap

“TENA Shampoo Cap is een 
comfortabele manier van  
het wassen van het haar.”


