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TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

  

TENA Men Level 1 – egyszerhasználatos hímvesszőpelenka  

  

 Az egyszerhasználatos hímvesszőpelenkák rutinszerű alkalmazása segítséget nyújt a férfi 

vizeletinkontinencia tüneteinek kezelésében, így - adott esetben - az érintettek társas, családi 

és kereseti szerepkörének megóvásában is1.   

  

A TENA Men hímvesszőpelenkák olyan gyógyászati segédeszközök melyeket kimondottan 

a férfi vizeletinkontinencia tüneteinek ellátására fejlesztettek ki.  

  

A normál férfi alsóneműbe rögzített, elegendően nagy nedvszívású – helyesen megválasztott 

TENA Men termékváltozat alkalmazása révén a vizeletinkontinencia olyan árulkodó jelei, mint 

az öltözéken megjelenő nedves foltok, vagy a jellegzetes vizelet szag egyszerűen kivédhetők.  

  

A TENA Men termékváltozatok formája lényegileg eltér a különféle női betétektől és a felnőtt 

(inkontinencia) pelenkanadrágok – nadrágpelenkák esetén megszokottól egyaránt. Speciális - 

anatómiai - formázottságuk és a férfi életvitelhez idomuló használati módjuk a 

vizeletinkontinencia önálló és diszkrét kezelési lehetőségét teremti meg az érintettek 

számára.  

  

A TENA Men termékváltozatok a normál férfi alsóruházat hétköznapi kiegészítéseként 

működnek. A termékcsalád használatával elérhető előnyöknek a férfi lét - anatómiai, 

pszichoszociális és életviteli – sajátságai alapján felépülő gyártástechnológia és az ebből adódó 

termékteljesítmény, valamint a megfelelő betegegyüttműködés együttesen adja az alapját. A 

mindennapok szintjén mindez azt jelenti, hogy a terméket rendeltetésszerűen használó férfiak 

alig, vagy csak minimális mértékben kell változtassanak addigi öltözködési és életviteli 

szokásaikon, miközben vizeletvesztéses panaszaikra is megoldást találnak. A kezelésnek ezt a 

módját elfogadó betegeknél a jól (urológus, vagy más szakorvos segítségével) megválasztott 

termék (kellő begyakorlás utáni) mindennapos használatával a tünetek egyszerűen 

palástolhatók.   

  

Társadalombiztosítási támogatással hazánkban 3 különböző TENA Men termékváltozat 

érhető el. Ezek közül 275 ml nedvszívó kapacitást a TENA Men Level 1 nyújt, ami az enyhe 

férfi vizeletinkontinencia tüneti kezeléséhez ajánlható. A TENA Men „2” „3” kapacitása 

rendre nagyobb (450 ill. a kiemelkedően magas 710 ml), így a probléma súlyosbodásával van 

lehetőség nagyobb kapacitású eszközre váltani. A TENA Men „2” „3” hímvesszőpelenkák az 

egyre súlyosabb férfi vizeletinkontinencia kezelésére használatosak.   

  

A TENA Men Level 1 – megfelelően elsajátított és kivitelezett eszközhasználat mellett – az 

addigi, aktív és férfias életvitel szinte törésmentes folytatását teszi lehetővé enyhe 

vizeletinkontinencia esetén. Ezt a termék precíz anatómiai megformáltsága, 275 ml 

nedvszívása, diszkrét dizájnja, fajlagosan rendkívül kis mérete, és egyesével csomagolt 

kialakítása együttesen teszik lehetővé. Az innovatív részmegoldások sorából kiemelendő a 

termék speciális Odour Control® rendszere, ami a jellegzetes vizeletszagért felelős 
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ammóniaképző baktériumok szaporodását fékezi, míg a termék egyéb műszaki megoldásai a 

szivárgások blokkolásáért felelnek, akár a felszívott folyadékról, akár az „elzsilipelendő” 

szagokról legyen is szó.  

  
1: Moore KC, Lucas MG. Management of male urinary incontinence. Indian J Urol. 2010;26(2):236–244. doi:10.4103/0970-1591.653982:   

  

AZ ESZKÖZ FŐBB SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐI: A TENA Men  

Level 1 olyan speciális hímvesszőpelenka ami a megbízható nedvszívó teljesítményt a teljesen 

diszkrét használat (fajlagos kis méret, egyenkénti csomagolás, modern-férfias design) 

lehetőségének megtartása mellett nyújtja. Rutinszerű alkalmazása ergonomikus és 

biztonságos az önellátásra képes, enyhe vizeletinkontinens férfi betegek korszerű kezelésében 

is.   

  

• Anatómiai formázottság: férfi test adottságainak megfelelő illeszkedést biztosítja a 

komfortos, biztonságos és diszkrét – a felsőruházat megjelenését nem / alig befolyásoló - 

használat érdekében.  

• Nemszőtt-textíl fedőréteg: A testtel közvetlenül érintkező felület a bőr légzését segíti, 

irritációmentes viseletet biztosít, a puha - mikrobolyhos - felszín növeli a vizeletfelvevő 

felületet.  

• Oldalgumírozás: a kényelmes és stabil illeszkedést a kétoldali puha-oldalgumírozás 

biztosítja az ágyék-comb áthajlásban. Ez az oldalirányú folyadékkúszást is gátolja és a 

szagokat is izolálja.  

• Dupla cellulóz – nedvszívó - mag: A külső cellulózmag a vizeletet összegyűjti és 

kapillárisaival azonnal a belső mag felé vezeti. A belső mag tartalmazza a – növelt 

mennyiségű – szuperabszorbenst, az így megkötött, (belső cellulóz-magba zárt) vizelet nem 

szivárog vissza.  

• Szagsemlegesító (Odour Control®) rendszer: A belső cellulóz-mag szuperabszorbens 

összetevője a jellegzetes vizeletszagért felelős ammónia felszabadulását két irányból is 

gátolja. Egyrészt aktívan elősegíti az ammónia bomlását, másrészt fékezi az ammóniát 

termelő baktériumok szaporodását.  

• Microperforált borítás: A hímvesszőpelenka külső oldalát mikroperforált borítás fedi. Ez 

blokkolja a vizelet átszivárgását a ruházat irányába, miközben lehetővé teszi a bőr normál 

légzését.  

• Rögzítő elemek: A ragasztó-védőfólia eltávolítása után a terméken található öntapadó csík 

segítségével a hímvesszőpelenka könnyen és stabilan fixálható. A száraz férfi alsóneműbe így 

rögzített hímvesszőpelenka napközben is a helyén marad, a vizeletvesztés mértékétől 

függetlenül.  

  
A TENA Men Level 1 termék használata ajánlott:  

Enyhe vizeletvesztés esetén az egyébként mozgásában önálló, részlegesen korlátozott és ágyban 

fekvő betegeknek egyaránt ajánlható. Férfiak számára lett kifejlesztve, prosztata betegségek, 

műtétek következtében kialakult inkontinencia fennállásakor is javasolható a használata.  
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TENA Men Level 1 – Enyhe inkontinencia betét  

  

 
  

  

A TENA Men Level 1 anatómiailag formázott, a férfi genitáliákhoz illeszkedő betét. A belső, 

lágy textilfelület különleges komfortérzést nyújt, teljes mértékben bőrbarát. A vizelet 

felszívását cellulóz alapanyagú nedvszívó réteg biztosítja. A betét belsejében lévő poliacrilát 

alapú szuperabszorbens megköti a folyadékot, így a betét felszíne száraz marad. A TENA Men 

Level 1 légáteresztő külső borítása biztosítja a bőrbarát, kényelmes viseletet.  

  

A termék a fehérneműbe illeszthető, biztonságosan rögzíthető, ezáltal kényelmesen és 

észrevétlenül viselhető. A betétek egyesével csomagoltak, így higiénikusan, diszkréten 

kezelhetők és szállíthatók.  

  

A biztonság -és komfortérzet az enyhe inkontinenciában szenvedő, de aktív ember számára 

visszaadja a lehetőséget a társadalmi életben, a munkában való tevékeny részvételre – ez 

jelentősen javítja mind az érintett, mind a környezete életminőségét.  

  

A TENA Men Level 1 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 Level 1 termék nedvszívó kapacitása: 275 ml  

  

Alapanyag százalékos összetétele:  

  

Cellulóz (49,76%), Szuperabszorbens (26,04%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (5,35%),  

Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elasztikus szálak: 18,85%)   
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FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ  

  

  

TENA Men Level 1  

  

  

  

1. Az elhasznált terméket távolítsa el. Nyissa ki a TENA Men Level 1 betét csomagolását, 

vegye ki és hajtsa szét a betétet.  

  

2. Tisztítsa és ápolja a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel.  

  

3. Helyezze a genitáliákat a betétbe.  

  

4. Húzza le a papírcsíkot a ragasztóbevonatról. Ügyeljen arra, hogy a betét szélesebb része 

felül helyezkedjen el.  

  

5. Helyezze a betétet a fehérneműbe úgy, hogy a ragasztócsík az alsónadrág elülső 

részéhez illeszkedjen. A terméket simítsa kényelmesre, gyűrődésmentesre Használjunk 

testhezálló alsónadrágot a vizelet kifolyásának elkerülése érdekében.  

  

 3.        4.        5.   

     
  

  

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az 

amd.vig@ogyei.gov.hu címen.  

  

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.  

További információk: www.tena.hu, INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)  

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) 

 

Használati útmutató 2023. 05.09.  

     


