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TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

TENA Comfort Mini Plus 

 

 
Az enyhe / középsúlyos női vizeletinkontinenca eszközös ellátása alapvető a társas 

működéseket blokkoló tünetek 1. vonalbeli kezelésben. (EMMI irányelv). A 

vizeletfelszívók önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia 

tüneteinek stabilizálásában, ezáltal a nőbetegek családi és kereseti szerepköreinek 

megóvásában. (https://academic.oup.com/occmed/article/55/7/552/1422072) 

 

A TENA Comfort Mini termékcsaládba tartozó termékváltozatok kimondottan az 

enyhe - középsúlyos női vizeletinkontinencia tüneti ellátására tervezett - komfortos és 

ergonomikus felhasználású – speciális gyógyászati segédeszközök. Alkalmazásuk az 

önálló tüneti kezelésben igen előnyös, segítségükkel a szokásos mindennapi női 

életvitel visszaállítható és fenntartható, rendszeres és megfelelő használatuk 

biztonságérzetet, diszkréciót kölcsönöz az érintett hölgyek számára. Magyarországon 

a TENA Comfort Mini termékcsalád 3 - méretarányosan növekvő - vizeletfelszívó 

képességű termékváltozata érhető el: Plus-legkisebb, Extra-közepes, Super -

legnagyobb.  

 

A TENA Comfort Mini Plus nedvszívó kapacitása 381 ml, a hölgyek testi, pszichés 

és társas mivoltából adódóknak kiegyensúlyozott és jó megfelelését adó anatómiailag 

formázott, magas effektív teljesítményű női-inkontinencia betét. A termék külleme, 

mérete és konkrét használati módja is nagyban hasonlít a közönséges higiénés női 

betétekhez. Diszkrét megjelenése az aktív női életvitellel összeegyeztethető 

használatot tesz lehetővé. Külső és belső szerkezete, anyagösszetétele védelmet nyújt 

a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlcsordulásos, 

illesztési hiba eredetű, stb. - vizeletszivárgás és szagok ellen. Utóbbit - a 

baktériumszaporodás kémiai gátlásával - a termékcsalád speciális Odour Control® 

rendszere is támogatja.  

 

A termék összeségében a rendszeres és tartós önálló alkalmazással együtt járó 

szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelését nyújtó, viszonylag kis 

https://academic.oup.com/occmed/article/55/7/552/1422072
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méretéhez képest is meggyőző nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű, korszerű 

női-inkontinenciabetét. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos 

mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.  
 
 

 

 

 

 

A TENA Comfort Mini Plus főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői: 

 

1. Anatómiai formázottság: A nő test jellegzetességeinek megfelelő kialakítása 

optimális illeszkedést biztosít, a komfortos, biztonságos és diszkrét használat 

érdekében. 
 

2. Nemszőtt textíl fedőréteg:  A speciális felsőborítás a napi használatban a termék a 

testtel közvetlenül érintkező része alatti bőrterület légzését segíti. Szálszerkezete 

kényelmes, mechanikai és kémiai irritáció- mentes viseletet biztosít, a mikrobolyhos 

kialakítás a hasznos vizeletfelvevő felületet többszörösére növeli. 
 

3. Puha oldalgumírozás: a betét kényelmes és stabil illeszkedését szimmetrikus puha-

oldalgumírozás biztosítja az ágyéki-comb területen. Ez a szivárgásos balesetek 

megelőzését - egyfajta izolációt teremtve - is támogatja az oldalirányú 

folyadékkúszással szemben. Segíti a vizelet gyors összegyűjtésé és elvezetését. 
 

4. Dupla cellulóz mag: A nedvszívó felszínhez közvetlenül kapcsolódó külső cellulóz-

mag az oda érkező vizeletet tölcsér-szerűen gyűjti össze és azonnal a belső 

vizeletmegkötő mag felé vezeti az kapillárisai révén. Utóbbi a tartalmazza 

szuperabszorbens anyagot, ami a vizeletet már olyan erővel zárja magába, hogy az a 

napközbeni testmozgás (pl.: séta – hajolgatás – felállás - leülés) vagy a  tartósabb 

ülés (pl. tömegközlekedés, iroda, stb.) nyomásviszonyai mellett sem szivároghat 

vissza. 
 

5. Szagsemlegesítő (Odour Control®) rendszer: A szuperabszorbens mag 

anyagösszetétele enyhén savas - bőrbarát kémhatású - közeget tart fenn, ami a 

szabad ammónia felhalmozódását és az ezért felelős baktériumok szaporodását is 

gátolja, ill. a keletkezett ammónia elbomlását segíti. Így a jellegzetesen intenzív és 

kellemetlen – szalmiák - szúrós szag kialakulását több irányból is fékezi.  
 

6. Vízhatlan külső borítás: A betét alsónemű felé eső oldalát speciális - 

mikroperforált fólia – borítás fedi. Ez blokkolja vizelet szivárgást a ruházat felé és 

segíti az optimális ventillációs párakontrollt. 
 

7. Fixáló rendszer: a betét egyszerűen pozícionálható a női fehérneműbe a külső 

borításon található – és a ruházatot nem károsító – öntapadó felület segítségével. A 

ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása után a termék könnyen és erősen rögzíthető 

a női alsónemű szabad textil felületéhez. Napközben stabilan a helyén marad, akkor 

is ha a betétbe már nagyobb mennyiségű vizelet jutott. 
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A TENA Comfort Mini betétek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai 

szabványnak megfelelnek. A TENA Comfort Mini termékeket előállító, Essity 

Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással 

rendelkeznek. A TENA Comfort Mini Plus, Extra és Super betétek ajánlott napi 

felhasználása 3 db/nap. A termékek kiváló minőségének köszönhetően az ajánlott napi 

felhasználási mennyiség gazdaságos megoldást jelent a felhasználó számára. A 

termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.  

 

 

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

A TENA Comfort Mini betét cseréjét szükség szerint végezzük a következő módon: 

 

1. Távolítsuk el a használt, cserére szoruló inkontinencia betétet a fehérneműből. 

2. Tisztítsa és ápolja a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel. 

3. Hajtogassuk szét a betétet, majd távolítsuk el a kék színű felirattal ellátott 

ragasztószalagot, annak felületén jelzett módon. 

4. Az inkontinencia betétet a tisztasági betétekhez hasonlóan, ragasztószalagos 

felével a fehérnemű lábközti részére, középre rögzítsük. Férfi páciensek esetén 

a lábközti részre, kissé előre helyezzük. 

5. Használjunk testhezálló fehérneműt a vizelet kifolyásának elkerülése 

érdekében. 
 

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja 
bejelenteni az amd.vig@ogyei.gov.hu címen. 
 

mailto:amd.vig@ogyei.gov.hu
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Gyártja és forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. 
További információk: www.tena.hu, INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen 
hívható zöldszám) 
 
Használati útmutató 2022.06. 02.. 

 

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB  
SE-405 03 Göteborg,  
Sweden  
 
Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. 

 

http://www.tena.hu/

