
Produktdatablad

Rengjøring (uten vann)
For regelmessig vask og tilføring av fuktighet for tilfeller der såpe og vann kan tørke ut huden

TENA Wet Wash Glove
Myk, ferdigfuktet vaskevott som kan brukes som et 
alternativ til såpe og vann, for behagelig og praktisk 
stell av kroppen.

• Ferdigfuktet med en skånsom 
vaskekrem, kan varmes i 
mikrobølgeovn for å gjøre stellet 
ekstra behagelig

• Dermatologisk testet

• Kroppen føles ren og frisk etter 
bruk

Også 
tilgjengelig 

uten parfyme

Produktnavn Antall i posen
Antall poser/ 

krt

TENA Wet Wash Glove Mildt parfymert 8 30

TENA Wet Wash Glove Parfymefri 5 45



For regelmessig vask og tilføring av fuktighet for tilfeller der såpe og vann kan tørke ut huden

Sikkerhet 
Produktet oppfyller sikkerhetskriterier 
i følge EU-forskriften nummer 
1223/2009 fra 30 november 2009 
om kosmetikk produkter. Produktet 
er ikke testet på dyr. Tilvirkningen 
følger internasjonale standarder GMP 
og ISO22716:2007 som bekrefter 
god produktdokumentasjon og god 
tilvirkningsskikk, GMP. Produktet er 
testet under dermatologisk kontroll. 
Produktet er evaluert med kliniske 
tester under dermatologisk og 
ophtalmological kontroll. Bruk en 
pakke per pasient/bruker. Ved bruk i 
mikrobølgeovn; pass på så produktet 
ikke er for varmt. Instruksjoner er 
trykket bak på pakken (600W, 30 sek). 
Sjekk alltid temperaturen før bruk. 

*Ikke tilstedet i den parfymefri varianten.

Førstehjelp

Med mindre man svelger en svært 
stor mengde er impregneringen ikke 
farlig. Dersom innholdet svelges, ta 
produktet ut av munn og drikk vann. 
Dersom man merker ubehag etter 
øyekontakt, rens med vann. Ved behov 
kontakt lege.

Fysiske egenskaper 
Vaskevotten er laget av en myk og sterk 
non-vowen materiale, bestående av 
plyester og viskose.

Lukt: Lett parfymert. Parfymefri variant 
tilgjengelig. 

Oppløselig: Ikke relevant

pH: 5.5

Oppbevaring og holdbarhet
Best før etter produksjonsdato  (expiry 
date): 24 måneder 
 
Etter åpning:  
12 måneder 
 
Anbefalt oppbevaringstemperatur: Det 
anbefales å oppbevare TENA Wet Wash 
Glove  mellom 0°C og 30°C.

Ingredient (INCI name) Funksjon

Aqua Vann

PEG-8 Fuktighet

Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer Emulgator

Sodium Chloride Viskositetsregulerende

Sodium Laureth Sulfate Surfaktant

Lactic Acid pH justerende

Dimethicone Antifoaming

PEG-40 Stearate Emulgator

Sorbitan Stearate Emulgator

Cellulose Gum Viskositetsregulerende

Sorbic Acid Konseveringsmiddel

Calcium Disodium EDTA Konserverer/stabiliserer

Triethanolamine pH justerende

Parfum * Parfyme

Phenoxyethanol Konserveringsmiddel

Potassium Sorbate Konserveringsmiddel

Sodium Benzoate Konserveringsmiddel

For mer informasjon, 
kontakt din lokale TENA 
representant eller:

SCA Hygiene Products As

Tlf 22 70 62 00 
 
www.tena.no


