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De fleste lekkasjene skyldes
feil valg av størrelse

Inkontinensbeskyttelse som sitter dårlig lekker. Der-
for har vi utviklet et bredt produktsortiment tilpasset 
forskjellige kroppsformer og størrelser, i tillegg til 
varierende absorpsjonskapasitet. Som verdens le-
dende leverandør av inkontinenshjelpemidler leve-
rer vi alt fra små ”aerobicsinnlegg” som TENA Lady 
Mini Magic, til produkter som TENA Pants og TENA 
Flex for tung inkontinens. Samtlige av våre produk-
ter er tilgjengelige gjennom faghandel (apotek og 
bandagist) for forbruker og hjemmesykepleien, og 
via anbud mot institusjoner og sykehus.

Velg riktig produkttype og absjorbsjonsnivå
Alle pakningene er merket med et antall dråper som 
betegner absorpsjonskapasitet - jo flere dråper, jo 
høyere absorpsjon. Et bevisst forhold til ønsket ab-
sorpsjonsgrad, og ønsket varighet på beskyttelsen, 
vil gi mer fornøyde brukere, og mindre belastning 
på miljøet som følge av at færre unødvendige lek-
kasjer oppstår. 

Dråpesystemet bidrar til at det blir enklere for an-
satte i faghandel å gi riktig veiledning til kundene, 
og til at helsepersonell velger riktig produkt.

Velg riktig størrelse
Mål alltid livvidde før valg av produktstørrelse der 
livvidden er avgjørende. Livvidden er angitt på pak-
ningen. Beskyttelse med feil passform og størrelse i 
forhold til brukeren forårsaker mange unødvendige 
lekkasjer, med alt det fører med seg av økte skift-
kostnader. Riktig størrelse reduserer antall lekkasjer 
og forebygger også hudproblemer.

Frigjør tid ved inkontinenspleien
TENA Services er vårt egetutviklede bleieoppføl-
gingsprogram som frigjør ressurser for institusjone-
ne. Det kartlegger og forbedrer inkontinenspleien 
helt ned på beboernivå. Kartleggingen skjer gjen-
nom dialog med avdelingene og støttes av TENA 
Index+, et dataprogram for oppfølging av bleiefor-
bruk på individuelt nivå. Resultatene danner grunn-
laget for et spesialtilpasset opplæringsprogram 
i regi av TENA. Færre lekkasjer gir ikke bare mer 
fornøyde beboere, men frigjør også tid til andre 
oppgaver.

Slik velger du riktig bleie
1 Mål og noter brukerens livmål
   (målet tas på hoftekammen)

2 Bestem riktig absorpsjonsnivå

Absorpsjonsgrad

Livmål 

Antall stk 
i pakningen
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Våtindikator – et trivselstiltak
Produktene som er beregnet for tyngre inkontinens 
har en våtindikator på utsiden. Dermed kan helseper-
sonell enkelt se når skift er påkrevet uten å forstyrre 
brukeren. Våtindikatoren bidrar også til å redusere 
antallet unødvendige lekkasjer.

TENA.no – en kilde til kunnskap om inkonti-
nenshjelpemidler og pleie
På våre hjemmesider fi nnes seksjoner for brukere og 
helsepersonell. Den gir råd og informasjon som er til 
nytte i det daglige arbeidet med inkontinens. Hjem-
mesidene våre oppdateres kontinuerlig, og vi anbefa-
ler at alle som arbeider med inkontinenspleie gjør seg 
godt kjent med innholdet.

SCA og Miljøet
TENA tar ansvar for miljøet og gjennomfører LCA 
(livssyklusanalyser) på alle våre inkontinensproduk-
ter. For hvert tre som felles for å skaffe hovedråstoff 
til våre produkter, plantes tre nye. SCA har mottatt 
en rekke utmerkelser for vårt miljøengasjement, og 
World Wildlife Fund har kåret SCA til ”The highest 
rated paper company in the world” i årene 2006, 2007 
og 2008. For femte år på rad ble SCA i 2009 kåret til 
en av verdens 100 mest bærekraftige bedrifter av det 
kanadiske tidsskriftet Corporate Knights, basert på en 
undersøkelse utført av det etiske investeringsselska-
pet Innovest.

Gjennom TENA Services samarbeider vi også direkte 
med våre kunder om miljøforebyggende tiltak. Pro-
grammet reduserer ikke bare kostnadene for unød-
vendige lekkasjer, det sørger også for mindre avfall. 
Og når vi vet at en bleiemengde tilsvarende 800.000 
avfallssekker må håndteres årlig, har vi i fellesskap 
store muligheter til å spare miljøet. Et annet resultat 
av miljøsamarbeidet gjennom TENA Services, er at 
mengden vask av tøy og sengetøy reduseres i takt 
med unødvendige lekkasjer.

SCA Norge er Miljøfyrtårn- sertifi sert.
Les mer på www.miljofyrtarn.no
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NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorpsjons-

evne
Antall

Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

906079 761001 TENA Lady Mini Magic 34/204

983908 761130 TENA Lady Ultra Mini 28/280 Ja

841767 760210 TENA Lady Mini 20/200 Ja

901274 760301 TENA Lady Mini Plus 16/160 Ja

901380 760401 TENA Lady Normal 12/72

921237 760406 TENA Lady Normal 24/288 Ja

913427 760501 TENA Lady Extra 10/60

936346 760506 TENA Lady Extra  20/240 Ja

816436 760603 TENA Lady Extra Plus 16/96 Ja

839599 760906 TENA Lady Maxi 12/120 Ja

TENA Lady
Lett inkontinens

I bruk
TENA Lady er truseinnlegg og bind for kvinner som 
opplever dråpelekkasjer eller lett inkontinens. Pro-
duktene er tynne, diskrete, hudvennlige og gir ef-
fektiv beskyttelse. TENA Lady er spesielt velegnet 
for selvhjulpne kvinner som vil slippe å bekymre seg 
for lekkasjer eller lukt. Beskyttelsen festes til trusen 
ved å fjerne papirstrimlen på baksiden, og brukes 
sammen med tettsittende truser. 

Produktegenskaper
TENA Lady finnes i 8 forskjellige absorpsjonsnivåer: 
TENA Lady Mini Magic, Ultra Mini, Mini, Mini Plus, 
Normal, Extra, Extra Plus og Maxi. Produktene ab-
sorberer urinen raskt, sprer og kapsler den inn i 
kjernen av produktet, slik at bindet føles tørt mot 
huden. 

Alle TENA Lady inneholder Fresh Odour Control™ 
som hemmer utvikling av lukt. De minste innlegge-
ne er like tynne som et vanlig truseinnlegg.

Nyttig å vite
TENA Lady er enkeltpakket (gjelder ikke TENA Lady 
Mini Magic og Ultra Mini), noe som gjør dem hygi-
eniske og diskrete i bruk.

Alle TENA Lady variantene, med unntak av TENA 
Lady Mini Magic, er godkjent på blå resept.  
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I bruk
TENA Men er diskrete og sikre innlegg for menn 
som opplever små drypplekkasjer eller lett inkonti-
nens. Spesielt egnet for selvhjulpne menn som øn-
sker diskresjon i hverdagen. 

Produktegenskaper
TENA Men fi nnes i to ulike absorpsjonsnivåer, Level 
1 og Level 2. Passformen er tilpasset menn, og de 
er komfortable i bruk. TENA Men absorberer uri-
nen svært godt, noe som reduserer muligheten for 
lekkasje til et minimum. Overfl aten kjennes tørr og 
behaglig. Odour ControlTM hemmer utviklingen av 
lukt. TENA Men har et stoffl ignende materiale på 
forsiden.

Nyttig å vite
TENA Men festes i underbuksen ved å fjerne papir-
strimlen på baksiden. Bør brukes sammen med en 
tettsittende truse, som for eksempel TENA Fix Bo-
mull Special som er godkjent på blå resept. Produk-
tene er individuelt pakket i grå poser, for diskresjon 
og hygienisk bruk.

TENA Men er godkjent på blå resept.
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NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorpsjons-

evne
Antall

Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

899314 750651 TENA Men Level 1 24/144 Ja

921035 750750 TENA Men Level 2 20/120 Ja

TENA Men
Lett inkontinens



NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorpsjons-

evne
Livvidde

Farge-
kode

Antall 
Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

902162 723128 TENA Flex Plus Small 60-85 cm  28/84  Ja

921618 723230 TENA Flex Plus Medium 70-105 cm 30/90 Ja

913716 723330 TENA Flex Plus Large 80-125 cm 30/90 Ja

839686 724130 TENA Flex Super Small 60-85 cm 30/90 Ja

816980 724230 TENA Flex Super Medium 70-105 cm 30/90 Ja

899263 724330 TENA Flex Super Large 80-125 cm 30/90 Ja

868296 724430 TENA Flex Super X-Large 105-155 cm 30/84  Ja

913794 725121 TENA Flex Maxi Small 60-85 cm 21/63  Ja

898868 725222 TENA Flex Maxi Medium 70-105 cm 22/66  Ja

867956 725322 TENA Flex Maxi Large 80-125 cm 22/66  Ja

921675 725421 TENA Flex Maxi X-Large 105-155 cm 21/63  Ja
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TENA Flex
Middels/tung inkontinens

I bruk
TENA Flex er en beltebleie som tilpasses brukerens 
livvidde. FeelDryTM – overfl aten sørger for at bleien 
føles tørr og behagelig. Bleien er enkel å skifte, og 
derfor arbeidsbesparende for pleiepersonalet. For-
utsatt valg av riktig størrelse er den meget lekkasje-
sikker og komfortabel. TENA Flex er et meget godt 
alternativ for dem som bruker todelte løsninger som 
TENA Comfort og alt-i-ett produkter som TENA 
Slip. Produktet er selvfi kserende. 

Produktegenskaper
TENA Flex er en 100% pustende beltebleie som 
holder brukeren tørr og trygg. TENA  Flex  dekker 
en vesentlig mindre del av kroppen enn alt-i-ett 
produkter. Den ergonomiske utformingen gjør 
den enklere å skifte, og den gir mindre belastende 
arbeidsstillinger for personalet*. Comfi Stretch™- 
beltet gir god komfort og sikkerhet, da elastikken 
i beltet følger kroppens bevegelser, og holder 
bleien på plass. TENA Flex fi nnes i 3 forskjellige 

absorpsjonsnivåer, Plus, Super og Maxi. Produktet 
leveres i fl ere livvidder, fra 60cm – 150cm, for optimal 
passform og lekkasjesikkerhet.

Nyttig å vite
TENA Flex har våtindikator som endrer farge fra gul 
til blå når det er på tide å skifte produkt. Se på bru-
kerveiledningen på neste side for å lære hvordan 
TENA Flex enkelt kan skiftes. TENA Flex tilhører den 
nye generasjonen inkontinensprodukter som både 
er hudvennlige og bidrar til høy lekkasjesikkerhet og 
redusert ryggbelastning for personalet. Samtidig er 
TENA Flex både miljøvennlig og bidrar til bedre in-
kontinenspleie til en lavere totalkostnad. 

• Kartongene har bærehåndtak
• TENA Flex Small er et godt alternativ for
 sengevætere
• TENA Flex er godkjent på blå resept

*Kilde: Universitetet i Linköping, Sverige
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Før du tar den på

Brett ut bleien og løsne de to beltestykkene. Dra også ut bleiens forside.

Etter at du har tatt den på
Pass på at bleien sitter godt og behagelig. Om den ikke sitter tett i lysken, fest beltet høyere opp rundt livet.

TENA Flex
Brukerveiledning

1. Før beltet rundt 
livet, og fest det 
med borrelåsen.

2. Trekk bleien 
ned, frem og opp 
mellom bena. Da 
får den en naturlig 
skålform.

3. Fest bleien til 
beltet med bor-
relåsene. Prøv å få 
borrelåsen rett på 
beltet, og ikke strekk 
bleien langt ut mot 
hoftene.

Stående

1. Snu pasienten 
over på siden. Før 
den ene beltedelen 
inn under kroppen, 
og bleien inn mel-
lom bena.

2. Snu pasienten 
over på ryggen, 
og fest beltet med 
borrelåsen. Trekk 
bleien frem og opp 
mellom bena.

3. Fest bleien til 
beltet med bor-
relåsene.

Liggende

1. Før beltet rundt 
livet, og fest det 
med borrelåsen.

2. Trekk bleien 
ned, frem og opp 
mellom bena. Da 
får den en natur-
lig skålform.

3. Fest bleien til 
beltet med bor-
relåsene. Det er 
viktig at den sitter 
tett i lysken.

Sittende

1. Stå bak pasien-
ten. Fest beltet 
rundt livet med bor-
relåsen bak.

2. Trekk bleien ned, 
bakover og opp 
mellom bena.

3. Fest bleien til 
beltet med borre-
låsene. Denne me-
toden egner seg 
godt ved skift på 
toalett eller andre 
steder enn i seng.

Bak frem

PROD.CAT. 2006 NORWAY.indd   7 15.6.2006   08:11:08



I bruk
TENA Pants både ser ut og fungerer som undertøy, 
og tas av og på som en vanlig truse. Dette gjør pro-
duktet spesielt egnet til selvhjulpne brukere. Fordi 
TENA Pants fungerer og føles som en vanlig truse, 
er den også svært velegnet for personer med de-
mens og giktplager, samt urolige personer og de 
som har problemer med å håndtere både bind/bleie 
og truse samtidig. Produktet kan brukes av kvinner, 
menn og barn.

Produktegenskaper
TENA Pants fi nnes i 3 ulike absorpsjonsnivåer, Dis-
creet, Plus og Super, noe som gjør at TENA har det 
bredeste sortimentet av buksebleier på markedet. 
TENA Pants Discreet er beregnet på middels inkon-
tinens, TENA Pants Plus for middels til tung inkonti-

nens, og Pants Super for tung inkontinens. De er 
alle laget av 100% pustende materiale, som gjør at 
produktet føles mindre fuktig og varmt mot huden. 
Dette bidrar også til å forebygge og redusere even-
tuelle hudproblemer. Myk midjeelastikk, lekkasje-
sperrer rundt bena og god passform gir maksimal 
komfort og beskyttelse. FeelDryTM gjør at overfl aten 
føles tørr og behagelig. TENA Pants Discreet har 
også Odour ControlTM, som hemmer utviklingen av 
lukt.  

Nyttig å vite
TENA Pants krever ikke ytterligere fi ksering. Etter 
bruk, rull produktet sammen og fest med tapen på 
baksiden. Enkelt og hygienisk.

TENA Pants er godkjent på blå resept.

8 9

NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorp-

sjonsevne
Livvidde

Farge-
kode

Antall 
Pose/Kart.

Godkjent
av NAV

901316 792100 TENA Pants Discreet  Medium 75-100 cm 12/96 Ja

921192 793100 TENA Pants Discreet Large 95-125 cm 10/80 Ja

975235 790901 TENA Pants Plus X-Small 50-70 cm 11/44 Ja

983957 791002 TENA Pants Plus Small 65-85 cm 14/56 Ja

983965 791102 TENA Pants Plus Medium 80-110 cm 14/56 Ja

983973 791202 TENA Pants Plus Large 100-135 cm 14/56 Ja

921371 791302 TENA Pants Plus X-Large 120-170 cm 12/48 Ja

901581 791060 TENA Pants Super Small 65-85 cm 12/48 Ja

913396 791160 TENA Pants Super Medium 80-110 cm 12/48 Ja

936319 791260 TENA Pants Super Large 100-135 cm 12/48 Ja

TENA Pants
Middels/tung inkontinens
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I bruk
TENA Comfort tilhører den gamle generasjonen av 
inkontinensprodukter. Av hensyn til økt komfort for 
brukere og bedre arbeidsstillinger for personalet, 
anbefaler vi å bytte til TENA Flex eller TENA Pants 
i de tilfeller der det er mulig. Ved sivende avføring 
eller tilfeller hvor det må skiftes spesielt ofte, anbe-
faler vi å fortsette med TENA Comfort.  

TENA Comfort fi kseres med TENA Fix Bomull Spe-
cial eller TENA Fix Nettingtruse. 

Produktegenskaper
TENA Comfort fi nnes i fem ulike absorpsjonsnivåer. 
FeelDryTM overfl aten bidrar til at bleien føles tørr og 
trygg. For distribusjon gjennom apotek og banda-
gist er det tatt frem en pustende variant. 

Nyttig å vite
TENA Comfort har våtindikator som endrer farge fra 
gul til blå når det er på tide å skifte produkt.

9

NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorp-

sjonsevne
Farge-
kode

Antall 
Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

922291 752758 TENA  Comfort Normal (Breathable) 40/120  Ja

914235 752820 TENA Comfort Plus (Breathable) 40/80  Ja

937042 752920 TENA Comfort Extra (Breathable) 34/68  Ja

816855 758128 TENA Comfort Super (Breathable) 28/56 Ja

899157 759126 TENA Comfort Maxi (Breathable) 26/52  Ja

752700 TENA Comfort Normal  42/126  

752850 TENA Comfort  Plus 46/92  

752950 TENA Comfort  Extra 40/80  

758053 TENA Comfort  Super 30/60

759056 TENA Comfort  Maxi 28/56

761420 TENA Comfort  Mini Plus 28/168

761520 TENA Comfort  Mini Extra 28/224

761723 TENA Comfort  Mini Super 28/168

TENA Comfort
Middels/tung inkontinens



I bruk
Alt-i-ett bleier som TENA Slip tilhører den gamle 
generasjonen inkontinensprodukter, og brukes ved 
tung urin- og/eller avføringsinkontinens i de tilfeller 
ingen andre produkter fungerer tilfredsstillende. For 
å oppnå mer komfort for bruker og bedre arbeids-
forhold for personalet, anbefaler vi å bruke min-
dre og mer komfortable pustende produkter, som 
TENA Flex eller TENA Pants. TENA Slip har Feel-
DryTM overfl ate som gjør at produktet føles tørt på 
overfl aten. 

Produktegenskaper
TENA Slip fi nnes i 3 ulike absorpsjonsnivåer. Produk-
tet er selvfi kserende og har tape som kan festes og 
løsnes fl ere ganger.

Nyttig å vite
TENA Slip XS er beregnet på større barn med in-
kontinens. Alternativt kan TENA Pants Plus XS eller 
Libero Night Comfort brukes. TENA Slip har våtin-
dikator som endrer farge fra gul til blå når det er på 
tide å skifte produkt.

TENA Slip Plus og Super er godkjent på blå resept.
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NAF nr. Art.nr. Produktnavn
Absorpsjons-

evne
Livvidde

Farge-
kode

Antall
Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

901597 713030 TENA Slip Plus  X-Small 50-75 cm 30/90 Ja

921383 710133 TENA Slip Plus Small 60-85 cm 30/90 Ja

913537 710233 TENA Slip Plus Medium 80-120 cm 30/90 Ja

936442 710333 TENA Slip Plus Large 90-145 cm 30/90 Ja

937191 714128 TENA Slip Super S 60-85 cm 28/84 Ja

875945 714228 TENA Slip Super M 80-120 cm 28/84 Ja

953041 714328 TENA Slip Super L 90-145 cm 28/84 Ja

710510 TENA Slip Maxi S 60-85 cm 24/72 

710511 TENA Slip Maxi M 80-120 cm 24/72

715324 TENA Slip Maxi L 90-145 cm 24/72

TENA Slip
Middels/tung inkontinens
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TENA Fix Bomull Special
TENA Fix Bomull Special er en tykk og god bomulls-
truse med ben. Den er myk og behagelig, har bred 
elastikk rundt livet og lårene, og ekstra elastikk i 
skrittet. Derfor er den spesielt egnet for fi ksering 
av inkontinensprodukter. TENA Fix Bomull Special 
er enkeltpakket, og kan brukes av både menn og 
kvinner. Kan vaskes opptil 100 ganger på 95oC. God-
kjent på blå resept.

TENA Fix nettingtruser
TENA Fix nettingtruser kan brukes til å fi ksere alle 
TENA inkontinensprodukter. Produktet holdes godt 
på plass, og trusen føles ikke stram rundt lårene. 
TENA Fix nettingtruser kan brukes av både kvinner 
og menn, og kan vaskes ca. 20 ganger på 70oC. Må 
ikke tørkes i tørketrommel. TENA Fix nettingtruser 
er godkjent på blå resept.

Standard nettingtruse
Er noe tynnere og litt mindre elastisk enn TENA Fix 
nettingtruser. Finnes i 3 størrelser, og dekker livmål 
fra 65-140 cm.

Basic nettingtruser med ben
Basic nettingtruser er tynne, enkle fi kseringstruser 
med ben, som kan brukes til å fi ksere alle TENA in-
kontinensprodukter. Den kan brukes av både kvin-
ner og menn, og kan vaskes ca. 20 ganger på 70oC. 
Må ikke tørkes i tørketrommel.

TENA Fix
Truser

NAF nr. Art.nr. Produktnavn Livvidde
Farge-
kode

Antall
Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV
996629 756701 TENA Fix Bomull Special S/M 60-90 cm 1/32 Ja

996637 756801 TENA Fix Bomull Special L/XL 90-120 cm 1/28 Ja

996645 756901 TENA Fix Bomull Special XX-Large 110-140 cm 1/24 Ja

838904  754430 TENA Fix nettingtruse Small 60-85 cm 5/100 Ja

754400 TENA Fix nettingtruse Small 60-85 cm 25/200

838912 754530 TENA Fix nettingtruse Medium 70-100 cm 5/100 Ja

754500 TENA Fix nettingtruse Medium 70-100 cm 25/200

838920 754630 TENA Fix nettingtruse Large 80-120 cm 5/100 Ja

754600 TENA Fix nettingtruse Large 80-120 cm 25/200

838946 754730 TENA Fix nettingtruse X-Large 95-130 cm 5/100 Ja

754700 TENA Fix nettingtruse X-Large 95-130 cm 25/200

755400 Standard nettingtruse Small 100

755500 Standard nettingtruse Medium 100

755611 Standard nettingtruse Large 100

768401 Basic nettingtruse Small 50-75 cm 200

768501 Basic nettingtruse Medium 70-90 cm 200  

768601 Basic nettingtruse Large 85-110 cm 200  

768701 Basic nettingtruse X-Large 105-150 cm 200  

810903 764430 TENA Fix bomullstruse dame Small 5/50

810895 764530 TENA Fix bomullstruse dame Medium 5/50

810887 764630 TENA Fix bomullstruse dame Large 5/50
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TENA Wash Cream
Dette milde alternativet til såpe og vann rengjør, 
gjenoppbygger og beskytter selv den mest ømfi nt-
lige hud. Ideell for hyppig vask og inkontinenspleie. 
Gjør like rent som riktig bruk av såpe og vann, og 
behøver ikke skylles bort.

TENA Wash Glove
En myk og praktisk vaskehanske. Utsiden består av 
et mykt materiale som egner seg godt også for vask 
av ømfi ntlig hud. Innsiden består av latexfri plast.  

TENA Wet Wipe
Ekstra myke og tykke våtservietter laget spesielt 
for intimvask. Nye TENA Wet Wipe er dermatolo-
gisk testet og dokumentert for sin hudvennlighet. 
Våtserviettene, som kan brukes på hele kroppen, 
bidrar til kvalitetspleie og forenkler vaskerutinene 
for pleiepersonell og inkontinente. Nye TENA Wet 
Wipe inneholder ikke parabener og er alkoholfrie. 
De inneholder både vitamin E og Aloe Vera, som 
hjelper til å gjenoppbygge og beskytte huden. Fås 
både i pakker med 10 og 48 stk.

TENA Cellduk
En vaskeklut bestående av cellulose og nylontråder, 
som gjør den sterk også i våt tilstand. Denne myke 
og stoffl ignende vaskekluten kan brukes sammen 
med såpe og vann, vaskekrem eller olje.

TENA Shampoo & Shower
En mild sjampo og dusjsåpe som også egner seg for 
ømfi ntlig hud. Kondisjonerende ingredienser gjør 
håret mykt og lett å gre ut. Svir ikke i øynene.

TENA Liquid Soap
En mild, fl ytende såpe som også egner seg godt for 
tørr hud. Ideell for daglig bruk. Brukes sammen med 
vann, påfør og skyll av.

NAF nr. Art.nr Produktnavn Størrelse
Antall

Pose/Kart.

814939 2057 TENA Wash Cream 250 ml 10

814947 2059 TENA Wash Cream m/pumpe 500 ml 10

816579 2061 TENA Wash Cream m/pumpe 1000 ml 6

806018 740500 TENA Wash Glove  16x25 cm 175/1050

852471 2518 TENA Wet Wipe 48-pakning 20x32 cm 48/576

873123 2565 TENA Wet Wipe 10-pakning 20x32 cm 10/600

869032 744000 TENA Cellduk 25x26 cm 200/1600

913876 744200 TENA Cellduk 25x33 cm 200/1200

879057 2233 TENA Shampoo & Shower 500 ml 10

839450 2215 TENA Liquid Soap 500 ml 10

TENA hygieneprodukter
rengjøring og velbehag
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NAF nr. Art.nr. Produktnavn Størrelse
Antall

Pose/Kart.

887497 1974 TENA Skin Cream m/parfyme 150 m 10

887687 1976 TENA Skin Cream u/parfyme 150 ml 10

936735 1954 TENA Skin Lotion 250 ml 10

816598 1956 TENA Skin Lotion m/pumpe 500 ml 10

868031 1964 TENA Skin Care Oil 250 ml 10

887729 1978 TENA Zinc Cream 100 ml 10

898956 1962 TENA Barrier Cream 150 ml 10

TENA hudpleieprodukter
Fuktighet og beskyttelse

TENA Skin Cream
Inneholder vitamin E og naturlige fuktighetsbeva-
rende ingredienser, som gjør huden myk og smidig. 
Godt egnet for tørr og sensitiv hud, og trekker lett 
inn i huden. Finnes i to varianter, med og uten par-
fyme.

TENA Skin Lotion
Inneholder naturlige fuktighetsbevarende stoffer, 
som gjør huden myk og smidig. Den er behagelig 
parfymert, og er godt egnet for tørr og sensitiv hud.

TENA Skin Care Oil
Inneholder vitamin E og er fri for konserveringsmidler. 
Lindrende olje som skånsomt rengjør og mykgjør 
selv den mest ømfi ntlige hud. Brukes direkte  på 
huden eller i badevannet. Fordeler seg i vannet og 
perler ikke.

TENA Zinc Cream
Denne lindrende salven er ideell for tørr, sprukket 
og irritert hud. Inneholder pleiende oljer, vitamin E 
og sink. Inneholder ikke konserveringsmidler. Trek-
ker lett inn i huden. Påfør et tynt lag på utsatte om-
råder. Inneholder 10% sink.

TENA Barrier Cream
Denne milde salven er vannavvisende og fungerer 
som en beskyttende barriere. Godt egnet ved sår-
het og inkontinenspleie. Inneholder ikke konserve-
ringsmidler. TENA Barrier Cream er sink fri, og føles 
ikke klebrig. Påfør et tynt lag på huden.
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TENA Bed
Sengebeskyttelsen brukes i tillegg til et inkonti-
nensprodukt, når risikoen for lekkasje til seng er 
stor. TENA Bed har god absorpsjon, og er myk og 
behagelig å ligge på. De forseglede kantene gjør at 
væsken ikke trekker over kanten og ned på lakenet. 
Plasseres oppå lakenet, eller i stol ved behov.

TENA stikklaken
Dette er beskyttelse som brukes i seng, som erstat-
ter tekstilt stikklaken og blå plast. De dekker en stor 
del av sengen, og kan plasseres både over og under 
lakenet. Produktet har bakside av plast og parafi n-
behandlede kanter som hindrer lekkasje. Finnes i tre 
forskjellige størrelser.

TENA hygienelaken
Et stikklaken med ekstra myk overfl ate og god ab-
sorpsjon, som kan erstatte både tradisjonelle stikk-
laken og kladder. Etter hvert som bleiene stadig 
blir bedre, bør man unngå unødvendig bruk av løse 
produkter i sengen.

TENA stolbeskyttelse
Dette er tynn og diskret beskyttelse for stoler. Tape 

på baksiden av produktet gjør at det holdes på plass 
i stolen. Kan også brukes i rullestoler.

TENA smekker
Våre smekker har knytebånd som festes rundt hal-
sen, og består av tre lag; en utside som ser ut som 
en serviett, et mellomlag av plast som hindrer gjen-
nomsøling, og en myk bakside av papir som et-
ter måltidet kan brukes som serviett. Smekken har 
lomme som samler opp matrester og drikke uten at 
brukeren blir tilsølt.

Maxi-bleie
Maxi-bleien er en rektangulær bleie uten plast, som 
eventuelt kan brukes som innleggsbleie i de tilfeller 
det er behov for ekstra absorpsjon.

NAF nr. Art.nr. Produktnavn Størrelse
Antall

Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

771170 TENA Bed Normal fersken 60x60 cm 160

771171 TENA Bed Normal fersken 60x90 cm 100

771000 TENA Bed Plus 75g blå 60x60 cm 120

771030 TENA Bed Plus 75g blå m/ innerpose 60x60 cm 30/120

773500 TENA Bed Plus 85g 60x75 cm 90

773680 TENA Bed Plus 110g blå 60x90 cm 80

773620 TENA Bed Plus 110g blå m/innerpose 60x90 cm 20/80

901321 773641 TENA Bed Plus Friction 110g gul 60x90 cm 20/80 Ja

774200 TENA stikklaken 85x140 cm 80

774400 TENA stikklaken 85x175 cm 80

774850 TENA stikklaken 80x210 cm 100

784430 TENA hygienelaken 85x160 cm 25/75

775400 TENA beskyttelsesunderlag 75x210 cm 150

922604 720511 TENA Bibs Smekke S/M 37x48 cm 150/900

903424 720611 TENA Bibs Smekke M/L 37x68 cm 150/900

914706 753900 Maxi-bleie u/plast 15x57 cm 40/160 Ja

TENA beskyttelse
Senge- og stolbeskyttelse
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Libresse
Libresse sanitetsbind og truseinnlegg er  mar-
kedsledende i Norge. Libresse bind med SecureFit 
har en passform som føyer seg etter kroppen. Dette 
gjør bindet meget lekkasjesikkert. Libresse bind 
med SecureFit fås i normal tykkelse og ultra tynne. 

Libero
Libero barnebleier har høy sugeevne kombinert 
med unik passform og elastikk. De har lekkasjesper-
rer i sidene og en tekstillignende overfl ate. Libero 
festes med borrelås som kan løsnes og festes man-
ge ganger, og er beregnet for både jenter og gutter. 
Størrelsene Midi, Maxi, Maxi+, XL, XL+ og alle 

Up&Go varianter er godkjent på blå resept. 

Libero Night Comfort fi nnes i to forskjellige størrel-
ser, og er beregnet for sengevætere og handikap-
pede barn. Dekker størrelser mellom 20 og 60 kg.

Swimpants
Libero Swimpants holder tett, men tiltrekker seg 
mindre vann enn vanlige bleier, slik at bleiebarn 
mister mindre oppdrift ved bading. Tilgjengelig på 
blå resept.

NAF nr. Art.nr. Produktnavn Størrelse
Antall

Pose/Kart.

God-
kjent

av NAV

818633 4672 Libresse Maxi Normal 18/180

818302 4673 Libresse Maxi Normal Clip 14/140

992693 5814 Libresse Truseinnlegg Normal 32/480

818237 8821 Libresse Invisible Normal Clip 14/224

818175 8875 Libresse Maxi Goodnight 10/120

2661 Libero Baby <1,2kg 50/600

883009 2713 Libero Baby <2kg 24/288

900841 2780 Libero Baby Soft Newborn 1 2-4kg 28/140

882019 2743 Libero BabySoft Mini 2 3-6kg 46/184

902332 2350 Libero BabySoft 3 5-8kg 33/132 Ja

921845 2560 Libero Comfort Fit 4 7-14kg 29/174 Ja

913883 2570 Libero Comfort Fit 5 10-16kg 27/162 Ja

936744 2580 Libero Comfort Fit 6 12-22kg 25/150 Ja

816606 3359 Libero Comfort Fit 7 15-30kg 22/132 Ja

903185 3066 Libero Swimpants Small 7-12kg 6/36 Ja

914354 3069 Libero Swimpants Medium 10-16kg 6/36 Ja

898962 2274 Libero UP&GO 5 10-14kg 22/88 Ja

868036 2275 Libero UP&GO 6 13-20kg 20/80 Ja

839455 2278 Libero UP&GO 7 16-26kg 18/72 Ja

902330 4632 Libero Night Comfort Medium 20-37kg 15/60 Ja

921843 4639 Libero Night Comfort Large 35-60kg 12/48 Ja

 

Libresse og Libero
Sanitetsbind og barnebleier

Størrelse
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