
Essity Internal

за трудноподвижни пациенти

 TENA

Новите пелени 

 ProSkin Slip

Инструкции за употреба

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5269&m=db
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Поставяне на пелена TENA ProSkin Slip   
на трудноподвижни или хора на легло

1. Нова пелена TENA ProSkin Slip

3.Измерете обиколката на талията  
на пациента в областта на пъпа с 
помощта на метър. Ако талията на 
пациента е между два размера,    
предлагаме да поставите по-малк
ия. (Ако например, талията на пац
иента е 105 см, предлагаме да се  
използва размер M).

4. Извадете продукта от пакета и отворете 
предната и задната част на пелената. 

5. Сгънете пелената, за да създадете 
формат за гнездо.

2. Използвайте ръкавици за 
еднократна употерба
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Избор на точен размер
Ако талията на пациента попадне между два размера, предлагаме да   
поставите по-малкия, т.е. талията на пациента е 105 см, правилният     
размер ще бъде М.
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6.Сложете пациентъта в странично легн
ало положение, центрирайте пелената  
и изравнете средната част. Отзад поста
вете памперса между краката на пациен
та и се придвижете напред.

8. Уверете се, че лумбалната област 
пасва идеално. Накрая опънете стра
нично предната част на пелената.

7. Важно е пеленатат да се постави точ
но в средата, както е указано от ивицат
а на райета: ако маркировката е точно в 
средата, тогава памперсът е поставен п
равилно.

=========

Поставяне на пелена TENA ProSkin 
Slip на трудноподвижни или хора на 
легло
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9.Прилагането на залепващити ленти 
винаги трябва да започва с долната   
лепенка. Горната лепенка е леко накл
онена, докато горната лепенка е леко 
нагоре.Лепенките на пелената са за м
ногократно фиксиране, като се гарант
ира сцепление дори при няколкократн
о залепване и отлепване на продукта. 

10. Внимателно залепете лепинките на 
пелената, леко издърпайте, за да пост
игнете по-добро прилягане.

11.Уверете се, че еластичните части на 
пелената са плътно прилегнали към тяло
то на пациента, за да предотвратите изт
ичане.

Поставяне на пелена TENA ProSkin 
Slip на трудноподвижни или хора на 
легло



Essity Internal

Поставяне на пелена TENA ProSkin Slip на 
трудноподвижни или хора на легло
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Технология DuoLock ™ сърцевина на пелената  
абсорбира урината бързо и поддържа кожата 
по-суха.

По-малко въглероден отпечатък, с п
рибл. 8%*

Технология FeelDry Advanced™

*Намаляването на въглеродния отпечатък се основава на оценка на жизнения цикъл, сравнявайки следващото поколение TENA Slip с по-ранна версия на 
TENA Slip. Оценката на жизнения цикъл се извършва от Essity и се проверява от IVL, Шведски институт за екологични изследвания

Предимства на новите пелени  TENA 
ProSkin Slip

По-тънката пелена подобрява комфорта

Новият горен пласт на пелените  и 
разпределителният слой изтеглят  
течността от повърхността. 
Поддържат кожата суха.

Пелените имат Т-образна форма, 
което помага да се чувстват
 по-комфортно

По-дълга еластична част и елстнични ленти за допъл
нителна защита, за да се предотвратят възможни 
протичания

Дишащи пелени - Използват се единствено 
дишащи материали, подобни на текстил,
 които позволяват циркулация на въздуха за   

здравето и комфорта на кожата.






