
“100% van de verzorgenden 
vindt TENA Wash  

Cream ProSkin
beter voor de huid  
van de bewoners”

Canadees verpleeghuis

TENA Solutions: 
een casestudie in een  
verpleeghuis in Montreal, Canada

Achtergrond
Toen verpleeghuizen werden aangemoedigd om 
zeep te vervangen door reinigingsmiddelen die 
kruisbesmetting en infecties verminderen, besloot dit 
verpleeghuis om TENA Solutions voor persoonlijke 
hygiëneverzorging te proberen.

Aanbevolen veranderingen
•  Evaluatie van de huidconditie van alle bewoners.
• Informatie verstrekken aan de bewoners en familie  
 over het overstappen naar een nieuw huid- 
 verzorgingsprotocol.

• Verkrijgen van toestemming van verzorgers,  
 bewoners en de familie om de andere huid- 
 verzorgingsproducten uit de kamer van elke  
 bewoner te verwijderen.
• Training van al het personeel, in alle diensten, 
 voor het correcte gebruik van TENA Wash Cream 
 ProSkin en de best practice zorgroutines.

Gezondere huid, meer comfort en waardigheid met  
producten die niet met water afgespoeld hoeven te worden.



TENA
an Essity brand

Neem contact op voor meer informatie

 +31 (0)30 698 47 00      sales.support.nl@essity.com     

 www.TENA.nl/professionals

Belangrijkste voordelen
Door het invoeren van best practice routines en  
TENA huidverzorgings- en hygiëneproducten heeft  
het verpleeghuis:
• De tevredenheid van medewerkers en bewoners  
 verhoogd.
• De werkdruk van de medewerkers verlaagd  
 dankzij de invoering van de nieuwe huid-
 verzorgingsroutines.
• Het comfort en de waardigheid van de  
 bewoners verhoogd door een verbeterde huid.
• De kosten verminderd: er was nauwelijks nog 
 noodzaak om behandelcrème en zalf te gebruiken.
• Tijd vrijgemaakt voor meer gewaardeerde zorg.

Over TENA
TENA is wereldleider in incontinentiezorg met producten 
en diensten voor consumenten en zorginstellingen  
in meer dan 100 landen. TENA is koploper in de  
ontwikkeling van producten die de impact van  
incontinentie minimaliseren en de waardigheid en  
het dagelijks leven van mensen met lichte, matige  
of zware incontinentie verbeteren.

Welzijn bewoner Werksfeer Budget

Na 100% van de medewerkers vindt 
TENA Wash Cream ProSkin beter 
voor de huid van bewoners.

100% van de medewerkers vindt
TENA Wash Cream ProSkin gebrui- 
kersvriendelijk. Het gebruik van 
TENA Wash Cream ProSkin in plaats 
van stukken zeep bespaarde 20 
minuten per bewoner per dag.

Het gebruik van TENA Wash 
Cream ProSkin leverde een 
besparing op van $ 0,99 per be-
woner per dag.


