TENA Flex
TENA Flex is het meest innovatieve en ergonomische verband. De banden met ComﬁStretchTM
volgen in alle richtingen de bewegingen van de gebruiker. Voor maximale bewegingsvrijheid.
TENA Flex bevat daarnaast CoreStrength™ en FeelDry™ Soft, waardoor het verband heel comfortabel
draagt. Ook voor de verzorgende is het verband ideaal: TENA Flex kan veel gemakkelijker en dus
sneller worden aan- en uitgedaan. Bovendien zijn de aanleginstucties op het verband zelf
opgenomen. TENA Flex is voor zowel mannen als vrouwen. Het verband is verkrijgbaar in drie
absorptieniveaus, in de maten Small, Medium, Large en Extra Large.
Band met ComfiStretch™:
innovatieve band die de
bewegingen van het
lichaam volgt en dankzij
de grijze kleur voor de
zorgverleners makkelijk
herkenbaar zijn

Flexifit™ taille-elastiek voor
en achter: verhoogt pasvorm
en aansluiting op het lichaam

Anatomisch gevormde
beenelastieken: volgen nauw
de vorm van het lichaam;
voor goede pasvorm
en draagcomfort

Superfit™ band met
klittenbandsluiting:
voor eenvoudig aan- en uitdoen

FeelDry™ Soft: Een nieuwe,
zachtere toplaag, die zorgt voor
een nog snellereopname van urine.

Twin Core Dry Soft Technology™
dubbele pulpmat: bovenste laag
neemt snel urine op, onderste laagje
verspreidt en houdt vast

Security Barrier™: opstaande
vochtafstotende randjes voor
nog meer zekerheid

True Blue™ urine-indicator:
verandert van geel naar opvallend
blauw als het product verzadigd is

Air Dry Layer™: zacht en
100% ademend materiaal
dat vocht tegenhoudt maar
lucht veilig doorlaat
Aanleginstructies voor juist
gebruik op het verband

Dit is een gedeelte (vergroting)
van wat er op het verband staat.

CoreStrenght™: nieuwe, unieke
samenstelling van de kern van het
verband waardoor de kans op
lekkages aanzienlijk vermindert
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Voor wie en wanneer is
TENA Flex geschikt?
• Voor mannen en vrouwen:
- die minder mobiel of bedlegerig zijn
- die afhankelijk zijn van hulp van derden
- die snel last hebben van huidirritatie
• Voor urinespaarders
• Voor plukkers/prutsers

• Bij fecesincontinentie*
• Bij aandrang-, meng-, druppelincontinentie
en neurologische incontinentie*
• Geschikt voor zeer lange draagduur,
ook gedurende de nacht (TENA Flex Maxi)

Volgens TENA is dit de meest optimale keuze. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door het belang
dat wordt gehecht aan de factoren: de drager, het verzorgend personeel, de prijs en het milieu.
* Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad ‘Incontinentie’.

www.TENA.be

De TENA Flex verbanden
op een rij

Flex

TENA FLEX
PLUS

TENA FLEX
SUPER

TENA FLEX
MAXI

(S, M, L, XL)

(S, M, L, XL)

(S, M, L, XL)

De beste manier om
TENA Flex aan te leggen
Kies de kleur afhankelijk van het benodigde absorptievermogen: Plus (blauw), Super (groen)
of Maxi (paars). De kleur wordt aangegeven door middel van een discrete band verticaal over
het product. Het absorptieniveau wordt ook met druppels aangegeven.

2.

De maatkeuze is afhankelijk van de omvang van de persoon: Small (61 - 87 cm),
Medium (71 - 102 cm), Large (83 - 120 cm) en Extra Large (105 - 153 cm).

3.

a. Vouw het product open en vouw het in de lenterichting in een gootvorm.
b. Haal van rechts naar links de band los.
c. Vervolgens van links naar rechts.

3a

3b

4.

Bepaal de plaatsing en fixatie van TENA Flex afhankelijk van de persoon.

5.

Breng de tailleband in relatie tot de lichaamsbouw van de persoon aan. De band moet
bij magere mensen hoger en bij zwaardere mensen wat lager geplaatst worden.

6.

Sluit de tailleband goed door middel van de Superfit™ klittenbandsluiting.

6a
Gebruiksaanwijzing
staand

6b
Gebruiksaanwijzing
liggend

3c

APRIL 2011, VL TF02

1.

7.		 Haal het verband zigzaggend (in gootvorm) tussen de benen door en trek het stevig omhoog
		 zodat het verband goed aansluit in de liezen. Haal eventuele huidplooien uit het verband.

7a
Gebruiksaanwijzing
staand

7b
Gebruiksaanwijzing
liggend

8.		 Gebruik de indicatorlijn en de gekleurde band als hulpmiddel om het product recht
		 aan te brengen.
9.		 Bevestig het uiteinde van het verband d.m.v. het klittenband aan de lichaamsband.
		 Rek het elastiek hierbij goed uit.

9a
Gebruiksaanwijzing
staand

9b
Gebruiksaanwijzing
liggend

10. Indien de gebruiker hierna nog verplaatst wordt, check TENA Flex op goede aansluiting:
		 hersluit eventueel de klittenbanden.
11. Let erop dat de buitenste elastieken van het verband naar buiten zitten.
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12. TENA Flex kan zowel op de buik als op de rug worden gesloten.

www.TENA.be

