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” Dette vil afløse manuelle 
væske-vandladningsskemaer.  
Det vil give mig skjulte informationer,  
detaljer jeg ikke kan se med det  
blotte øje. Jeg kan se, hvordan huden  
har det, men jeg kan ikke se denne  
slags ellers skjulte data.  
Det er interessant.”* 

Plejehjemsleder, Tyskland

”Det er næsten for godt 
til at være sandt.”

                                                                          Plejeleder, Sverige

* Augur: Kvalitativ koncepttest, udført i Sverige, 
Storbrittanien og Tyskland i 2012, Sponsor: SCA.

Find borgerens reelle behov

TENA Identifi systemet hjælper med at få adgang til detaljeret og hidtil ukendt viden  
om borgeres vandladningsvaner. Det er nemt at integrere disse oplysninger  
i pleje-handleplanerne for kontinensplejen, så man mere præcist kan opfylde den  
enkelte borgers reelle behov

Den holdbare TENA Identifi Logger, 
som er nem at rengøre, følger borgeren 
igennem hele vurderingsperioden.  
Den kan genoplades og genanvendes. 

Log på den sikre TENA Identifi Web Portal  
fra en hvilken som helst computer for at få adgang  
til de individuelle vandladningsrapporter.

En pakke med 12 stk. engangs  
TENA Identifi Sensor Wear  
er sædvanligvis tilstrækkeligt  
til én individuel vandladnings- 
rapport.

Ny 
innovation

TENA Identifi 
Et nyt vidensniveau  
- for endnu bedre 
individuel pleje



Komfort og diskretion

Det er nemt at integrere TENA Identifi i plejerutinerne uden, at det påvirker borgeren. I løbet af 
vurderingen erstatter det meget absorberende og behagelige TENA Identifi Sensor Wear den 
regelmæssige inkontinensbeskyttelse. Disse engangsprodukter måler vandladning gennem sikkert 
integrerede og fine trådlignende følere. En lydsvag, genanvendelig TENA Identifi Logger 
påsættes TENA Identifi Sensor Wear og registrerer vandladningsmængde og tidspunkt. 
Oplysningerne sendes automatisk til en sikker TENA Identifi Web Portal, hvor den bliver analyseret 
og omsat til en vandladningsrapport.

Forbedring af kontinens, værdighed og individuelle valg

TENA Identifi giver værdifuld indsigt i en borgers behov for hjælp til toiletbesøg, 
hvilke produkter, der kan bruges og hvor tit disse skal skiftes. Det gør det nemmere 
at udarbejde individuelle pleje-handleplaner, der fremmer borgererens kontinens, 
øger værdigheden og muliggør individuelle produktvalg. Det korrekte absorberende 
hjælpemiddel øger komforten og hindrer lækage og hudirritation - og dertil 
mindsker forbruget af produkter og den miljømæssige belastning.

Dybdegående vandladningsrapporter 
- en væsentlig forbedring af plejen

For at forstå den enkelte borgers individuelle plejebehov er en præcis kontinensvurdering  
af afgørende betydning. TENA Identifi er et letanvendeligt system, som registrerer en borgers  
vandladningsmønster igennem 72 timer og derpå genererer en rapport med dybdegående  
indsigt i tidspunkter og vandladningsmængder.
Den detaljerede og dokumenterede information i vandladningsrapporterne hjælper med  
at finde frem til de bedst egnede absorberende inkontinenshjælpemidler, anbefalede  
tidspunkter for toiletbesøg og tilpasning af plejerutiner - og dette bidrager til en mere effektiv  
kontinenspleje og forbedret livskvalitet for borgeren.

” Vi laver mange vurderinger med 
nye borgere. Om muligt taler vi  
med de pårørende med hensyn til  
hvad de nye beboere spiser,  
hvornår de spiser og hvad de godt  
kan lide osv. 
Derefter foretager vi  
vurderinger med hensyn  
til ernæring, hud,  
medicinering, kontinens  
og også om de har  
andre diagnoser.”
Plejeleder, StorbrittanienFor at udarbejde en vandladningsrapport skal en borger 

bruge TENA Identifi Sensor Wear med en tilkoblet  
TENA Identifi Logger i tre på hinanden følgende dage  
(72 timer). TENA Identifi Sensor Wear skiftes i henhold til 
borgerens sædvanlige plejerutiner og kasseres efterfølgende.

TENA Identifi registrerer nøje  
de faktiske vandladninger. 
Det resulterende vandladnings- 
mønster er værdifuldt input  
til bl.a. planlægning af toilet- 
besøg.

TENA Identifi systemet estimerer 
volumen ved hvert produktskifte  
- en god basis for at vælge  
det rette produkt. Intet behov for  
at veje produktet.

TENA Identifi Rapporten giver en 
dokumenteret viden om den enkelte 
borgers individuelle behov for 
toiletbesøg, skift og absorberende 
produkter.

Dette hjælper plejepersonalet til at 
lave individuelle pleje-handleplaner, 
som understøtter borgerens kontinens, 
øger værdigheden og forbedrer 
livskvaliteten.

Ved hvert produktskift fjernes  
TENA Identifi Logger og sættes på  
en ny TENA Identifi Sensor Wear.

Data konverteres automatisk til en 
vandladningsrapport. Det bedste resultat 
opnås, hvis væsentlige kontinensrelaterede 
data, såsom toiletbesøg, lækage osv. 
registreres i TENA Identifi Web Portalen  
og derved inkluderes i rapporten.
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