
 

 

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
 

TENA Pants Extra 
 

 
 
 
A súlyos vizelet inkontinenca eszközös ellátása alapvető a társas működéseket blokkoló 
tünetek 1. vonalbeli kezelésében. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a 
felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról.) A vizeletfelszívók 
önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia tüneteinek stabilizálásában, 
ezáltal a betegek családi és kereseti szerepköreinek megóvásában.  
 
A TENA Pants termékcsaládba tartozó termékváltozatok kimondottan a középsúlyos és 
súlyos vizeletinkontinencia és széklet inkontinencia tüneti ellátására tervezett – komfortos, 
nagy nedvszívó képességű és ergonomikus felhasználású – speciális gyógyászati 
segédeszközök és egyben orvostechnikai eszközök, amelyeket egyszeri felhasználásra 
szántak.  
 
A TENA Pants Extra a betegek testi, pszichés és társas mivoltából adódóan kiegyensúlyozott 
és jó megfelelését adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű inkontinencia 
fehérnemű típusú pelenkanadrág. Külső és belső szerkezete, anyagösszetétele védelmet nyújt 
a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlcsordulásos, illesztési hiba 
eredetű, stb. - vizeletszivárgás és szagok ellen.  
 
A termék szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelését nyújtó, kiváló nedvszívó 
és folyadékmegkötő teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. A TENA 
Pants fehérneműhöz hasonló nadrágpelenkák a különböző típusú (középsúlyos, súlyos, vizelet 
és széklet inkontinens) betegnek biztonságos, prémium megoldást nyújtanak. Használata a 
biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja 
a betegek számára. 

 

 
 
 
 
 



 

 

A TENA Pants Extra inkontinencia pelenkák főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői: 

 
1) Bőrbarát textilszerű felső réteg: A vizeletet a nedvszívó rétegbe vezeti, és 

szárazon tartja a bőrt.  
 
2) Légáteresztő külső borítás: Bőrbarát, mivel hagyja lélegezni a bőrt, így 

elkerülhetőek a bőrirritációk.  
 

3) Dupla cellulóz mag: A felső mag a beérkező folyadékot gyorsan elvezeti, az alsó 
mag biztonságosan megtartja. 
 

4) Feel DryTM réteg: Elősegíti a gyors folyadékelvezetést, ezáltal szárazon tartja a 
pelenka bőrrel érintkező felületét, így óvja a bőrt a nedvességtől. 

 
5) Körkörös derékgumírozás és hosszanti vízhatlan védőgát: 

Szivárgásmentességet, kényelmes viseletet biztosítanak. 
 
6) Body-Close FitTM: Pontos illeszkedést és diszkrét viseletet biztosít a testhezálló 

forma. 
 
7) Méret jelölése a terméken: A termék a csomagolásból kivéve is könnyen 

beazonosítható. 
 

8) Szagsemlegesítő rendszer: Savas pH-jának köszönhetően meggátolja a 
baktériumok szaporodását, ezáltal a kellemetlen szagok kialakulását. 
 

9) Anatómiailag formázott: A test anatómiájának megfelelően kialakított pelenka 
forma jó illeszkedést biztosít, így biztonságot és  kényelemérzetet nyújt. 

 

 
 



 

 

 
A TENA Pants termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. 
A termék gyártója, Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) gyártó 
egységei ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a 
gyártástól számított 3 év. A TENA Pants Extra termék S, M, L méretben kapható. 
 
Tárolási feltételek: szobahőmérsékleten, száraz körülmények között tárolandó 
 
Az eszköz egyszeri használatra szánt 
 
 
Alapanyag százalékos összetétele: 
 
Cellulóz (62,05%), Szuperabszorbens (22,48%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (9,06%), 
Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elasztikus szálak: 6,41%) 
 



 

 

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 
 
TENA Pants  
 
 
A TENA Pants egyszerhasználatos termék. Fehérneműhöz hasonló kialakítása révén könnyen 
felhelyezhető minden testhelyzetben. 
 
Felhelyezés: A nadrág rugalmas gumírozásának köszönhetően felhúzható, mint egy alsónemű. 
 

1. Az elhasznált terméket távolítsa el, tisztítsa és ápolja a bőrt bőrápoló termékekkel. 
2. Nyissa ki a TENA Pants csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a pelenkanadrágot. 
3. Kezeinket a derékrészbe bújtatva a gumírozott részeket széltében kicsit nyújtsuk meg, 

hogy lazábbá válhassanak. 
4. Tartsuk a terméket magunk elé úgy, hogy a lábkivágás keskenyebb része kerüljön előre. 
5. A terméket magunk elé tartva helyezzük be be az egyik majd a másik lábat a 

lábkivágásokba. 
6. Húzzuk fel a terméket, úgy, mint egy alsóneműt, a láb közti részt igazítsuk el, hogy 

kényelmes viseletet érjünk el.  
3.       7.          8. 

 
Levétel: 
 

1. Tépje fel a nadrág két oldalán az illesztéseket és egy határozott mozdulattal húzza ki a 
lábak közül. 

2. Eltávolítás után a pelenkát hajtsa össze és a terméken található ragasztószalag 
segítségével rögzítse, majd dobja ki. 

3. A megbízható bőrvédő hatás elérése érdekében javasoljuk a TENA Bőrápolók 
használatát a következő termék felhelyezése előtt. 
 
 

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az 
amd.vig@ogyei.gov.hu címen valamint a gyártónak: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-
405 03, Göteborg, Sweden) vagy a forgalmazónak az alábbi elérhetőségeken. 

 

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 lezárásának dátuma 2022.07.19. 

 
 


