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A TENA MEN ACTIVE FIT PROTECTIVE SHIELD FÉRFI BETÉT 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ. 

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! 

 
A TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét enyhe vizeletcsepegéssel élő férfiak számára készült.  

Átmeneti vagy enyhe vizeletvesztésel élő férfiak számára javaslolt a használata, prosztata betegségek, műtétek 

következtében kialakult inkontinencia fennállásakor.  

 

A TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét CE minősítéssel rendelkezik az európai szabványnak 

megfelelően. A terméket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi 

tanúsítással rendelkeznek. A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.  

 

TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét nedvszívó kapacitása: 140 ml 

 

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 
      

 

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, majd hajtsa szét. 

2. Fogja meg a terméket úgy, hogy a szélesebb vége legyen felfelé, a ragasztócsík pedig lefelé, az 

alsónemű felé nézzen.  

3. Húzza le a ragasztócsíkról a papírt és dobja ki. 

4. Rögzítse a terméket a ragasztócsík segítségével az alsónadrág belsejéhez. Úgy helyezze el a terméket, 

hogy Önnek kényelmes legyen. 

5. Ha nem sikerült megfelelően rögzítenie, húzza ki az alsóneműjéből a terméket, majd ragassza be újra. 

(Törekedjen arra, hogy minél kevesebbszer történjen visszaragasztás, mert az a tapadást gyengítheti.) 

6. Fontos: a terméket testhezálló alsóneműbe kell rögzíteni! 

7. Ha a termék megtelt, vegye ki az alsónadrágjából, és dobja a szemetesbe. Ne dobja a toalettbe. Kidobás 

előtt becsomagolhatja a használt terméket a szürke színű csomagolóanyagba. 

 

 
 

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az amd.vig@ogyei.gov.hu címen. 

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) 

 

A termék csomagolását, valamint az öntapadó felület ragasztószalagját a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe 

dobja! A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. 
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