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***** Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad ‘Incontinentie’.

TENA Pants
TENA Pants is een verband en broekje in één voor zowel mannen als vrouwen. 

Het draagt en voelt als gewoon ondergoed, maar beschermt optimaal. Er zijn in

totaal 18 varianten verkrijgbaar in vijf absorptieniveaus en diverse maten:

TENA Pants Discreet, TENA Pants Normal, TENA Pants Plus, TENA Pants Super 

en TENA Pants Maxi.

Body-Close Fit: voor een perfecte 
pasvorm en een zekerder gevoel 
in alle denkbare situaties thuis en 
buitenshuis, overdag èn ‘s nachts

Zijnaden kunnen worden 
opengescheurd om het product 
gemakkelijk te kunnen verwijderen

Dun en zacht waardoor 
comfortabel en discreet. 
Draagt en voelt als 
gewoon ondergoed 

Air Dry Layer: zacht ademend 
materiaal voor discretie en 
verhoogd comfort

* Niet bij TENA Pants Discreet, TENA Pants Normal en TENA Pants Plus XXS en XS    ** Alleen bij TENA Pants Discreet    
*** Alleen bij TENA Pants Plus, Super en Maxi    **** Niet bij TENA Pants Discreet en TENA Pants Plus XXS en XS 

Kleurcodering in tailleband: voor 
een gemakkelijke herkenning van 
het absorptieniveau* 

Odour Control: gaat ontwikkeling 
van geurtjes tegen** 

Security Barrier: opstaande 
vochtafstotende randjes 
minimaliseren kans op doorlekken*** 

FeelDry**** en Dry Fast Core: 
snellere en betere opname voor 
minder huidirritatie

Voor wie en wanneer is
TENA Pants geschikt? 
•  Voor mannen en vrouwen: 
 - met een zekere mobiliteit die onafhankelijkheid belangrijk vinden 
 - met een slechte handfunctie 
 - die liever een broekje dragen 
 - die bezig zijn met toilettraining 
 - met een verstandelijke handicap die zelf naar het toilet kunnen 
• Voor plukkers/prutsers 
•  Voor kinderen die bedplassen: TENA Pants Plus Extra Extra Small en TENA Pants Plus Extra Small
•  Bij aandrang-, meng-, druppelincontinentie en neurologische incontinentie***** 
•  Bij correcte productkeuze volstaat het aantal van 2 producten per dag. Ligt dit aantal 
 hoger, dan adviseren wij u een meer absorberend product te kiezen

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. 
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De TENA Pants verbanden
op een rij

Pants

TENA PANTS
DISCREET

TENA PANTS
PLUS

TENA PANTS
SUPER

(M, L) (XXS, XS, S, M, L, XL) (S, M, L, XL)

TENA PANTS
MAXI

(M, L)

TENA PANTS
DISCREET

(M, L)

TENA PANTS
NORMAL

(S, M, L, XL)

De beste manier om
TENA Pants aan te trekken
1.  Kies de kleur afhankelijk van het benodigde absorptievermogen. De kleur is aangegeven
  door middel van het elastiek aan de achterkant van het product en geeft het absorptieniveau aan. 
  Bij TENA Pants Plus is het elastiek blauw, bij TENA Pants Super is het elastiek groen, bij TENA Pants Maxi 
  is het elastiek paars. Bij TENA Pants Discreet en TENA Pants Normal blijft het elastiek wit. 

2.  Kies de maat aan de hand van de heupomvang. De plakstrip geeft de maat en de achterzijde
  van het verband aan. De maatkeuze is afhankelijk van de omvang van de persoon:
  

3.  TENA Pants is net zo eenvoudig
  aan- en uit te trekken
  als gewoon ondergoed.

4.  Verwijder het gebruikte
  verband door de zijnaden
  open te scheuren.

5.  Rol het verband na gebruik
  op, plak het vast met behulp
  van de plakstrip* op de 
  achterzijde van het verband 
  en gooi het weg.
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TENA Pants Super 
  •   Small (65 - 85 cm) 
  •   Medium (80 - 110 cm) 
  •   Large (100 - 135 cm)
 •    Extra Large (120 - 160 cm)

TENA Pants Maxi 
  •   Medium (80 - 110 cm)
  •   Large (100 - 135 cm)

TENA Pants Discreet
  •   Medium (75 - 100 cm)
  •   Large (95 - 125 cm)

TENA Pants Normal
  •   Small (65 - 85 cm)
  •   Medium (80 - 110 cm)
  •   Large (100 - 135 cm)
  •   Extra Large (120 - 160 cm)

TENA Pants Plus
  •   Extra Extra Small (40 - 70 cm) 
  •   Extra Small (50 - 70 cm)
  •   Small (65 - 85 cm) 
  •   Medium (80 - 110 cm) 
  •   Large (100 - 135 cm) 
  •   Extra Large (120 - 160 cm)

* TENA Pants Discreet, TENA Pants Normal, TENA Pants Plus XXS en TENA Pants Plus XS hebben geen plakstrip.


