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TENA Identifi™

vähemmän
reunavuotoja*

62% 

Viimeisimmät TENA Identifi™ -käyttöohjeet löydät osoitteesta tenaidentifi.sca.com 

Voit  kirjautua tunnuksillasi suojattuun 
TENA Identifi™ -verkkoportaaliin 
ja tarkastella TENA Identifi™ 
-arviointiraportteja.

TENA Identifi™ - sähköinen arviointijärjestelmä 
yksilöllisemmän inkontinenssihoidon tueksi

Objektiivista tietoa  
virtsaamisesta

TENA Identifi™ -järjestelmä auttaa henkilökuntaa selvittämään 
yksilöidysti inkontinentin henkilön virtsaamista. Tämä on 
aikaisemmin ollut vaikeasti arvioitavissa, mutta nyt tietoa        
on helppo saada pidätyskykyä koskevan suunnitelman tueksi.  
Näin yksilölliset tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin.

“Odo tuksemme ova t
ylittyneet, sillä reunavuodot ovat

loppuneet ja vaippa- ja pyykkikustannukset
pienentyneet.”

– Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
os. Mäntyrinne Innovaatio

               Yksilöllistä 

       TIETOA,  

            parempia tuloksia

*  Tulokset perustuvat 210 TENA Identifi™ -arvioon, jotka on tehty Tanskassa 06/2013–06/2015 välisenä aikana    
14 eri kunnan alueella (yht. 52 eri hoitokotia, laitosta ja kotihoitoyksikköä).

Oy SCA Hygiene Products Ab 
Incontinence Care

Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO

 www.TENA.fi

SCA Care of life. Koska tuotteemme tekevät elämästä  helpompaa
sinulle ja miljoonille muille eri puolilla maailmaa. Koska resurssimme 
ja tapamme tehdä työtä ovat luonnollinen osa elämän kiertokulkua. 
Ja koska me pidämme huolta.

Helposti puhdistettava ja kestävä  
TENA Identifi™ Lukija kerää ja 
lähettää tiedot älyvaipasta koko 
arvioinnin ajan. Se on ladattava 
ja sen voi käyttää uudelleen. 
Lukija sisältyy TENA Identifi™ 
-palvelusopimukseen.

Yhdessä TENA Identifi™ 
Älyvaippa -pakkauksessa on      
12 älyvaippaa. Ne riittävät yleensä 
yhden henkilön arviointiin.

          TENA Identifi Älyvaippa 
Koko       Tuote            Lantion-     Pakkauskoko
 numero       ympärys

S 6208  74–112 cm    12/24
M 6100  91–132 cm     12/24         
L/XL 6104           111–163 cm    12/24
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Uudenlaista tietoa helposti 
hoitorutiinien ohessa
TENA Identifi™ on helppokäyttöinen arvioinnin työkalu, joka on helposti 
sovitettavissa normaaleihin hoitorutiineihin. Arvioinnin aikana tavallisesti 
käytössä olevat suojat korvataan TENA Identifi™ Älyvaipoilla, joiden 
erittäin ohuet lankamaiset anturit on integroitu suojaan, jossa ne mittaavat 
virtsamääriä ja virtsaamisajankohtia. Älyvaippaan kiinnitettävä TENA 
Identifi™ Lukija välittää tiedot älyvaipasta suojattuun TENA Identifi™ 
-verkkoportaaliin, jonne tiedot tallentuvat raportiksi.  

Yksilöllistä tietoa 
– laadukasta inkontinenssihoitoa
Pidätyskyvyn arviointi on erittäin tärkeää yksilöllisten hoitotarpeiden 
tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi. TENA Identifi™ on sähköinen 
arviointijärjestelmä, jolla saadaan kerättyä yksilöllistä tietoa hoidettavan 
virtsaamisesta 72 tunnin ajalta. Nämä tiedot tallentuvat TENA Identifi™ 
-raporttiin, josta voidaan nähdä virtsamäärät ja virtsaamisajankohdat. 

Raportin yksityiskohtaisten tietojen avulla voidaan inkontinenssihoitoa miettiä 
kokonaisvaltaisesti ja vaikuttaa hoitorutiineihin mm. suunnittelemalla   
WC-käyntien ajankohtia ja suojien vaihtovälejä tarvelähtöisesti sekä valitsemalla 
sopivat suojat yksilöllisesti. Tämä tehostaa yksilöllistä inkontinenssihoitoa ja 
parantaa hoidettavan hyvinvointia.

Arvioinnin aikana TENA Identifi™ 
Älyvaippoja sekä niihin liitettävää 
TENA Identifi™ Lukijaa käytetään  
kolmen peräkkäisen vuorokauden 
ajan (72 tuntia). Älyvaippa vaihde-
taan ja hävitetään normaalien 
vaipanvaihtorutiinien mukaisesti.    

Lukija irrotetaan vaipanvaihdon 
yhteydessä käytetystä vaipasta ja 
kiinnitetään uuteen, puhtaaseen  
TENA Identifi™ Älyvaippaan.

Lukija välittää tiedot TENA Identifi™ 
-verkkoportaaliin, jossa tiedoista koostetaan 
raportti. Paras lopputulos saadaan, kun 
tärkeät virtsanpidätyskykyyn liittyvät 
lisätiedot, kuten mahdolliset reunavuodot 
ja WC:ssä käynnit, kirjataan arvioinnin 
ajalta TENA Identifi™ -verkkoportaaliin ja 
sisällytetään siten raporttiin.

“TENA Iden ti fi™-raporteilla
on ollut helppo perustella koko hoitoon osallistuvalle 
henkilökunnalle yksilöllisten WC-käyntien tärkeyttä, 

ja WC-käynneillä on ollut suora yhteys reunavuotojen loppumiselle. 
Raporttien pohjalta olemme jopa tehneet muutoksia

hoitohenkilökunnan työaikaan, ja näin pystymme tarjoamaan 
parempaa yksilöllistä hoitoa asiakkaillemme.”

– Eija Peteri, osastonhoitaja,
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

 

Ylläpitää pidätyskykyä                
ja yksilöllisiä valintoja  
TENA Identifi™ antaa objektiivista tietoa testattavien henkilöiden virtsaamisesta sekä inkontinenssisuojien tarpeesta. 
Nämä tiedot auttavat henkilökuntaa laatimaan yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka huomioi hoidettavan tarpeita 
sekä tukee ja ylläpitää hänen pidätyskykyään. Lisäksi oikein valittu inkontinenssisuoja tuntuu mahdollisimman 
miellyttävältä, ylläpitää ihon hyvinvointia ja vähentää mahdollisia reunavuotoja. 

TENA Identifi™ tallentaa tiedot 
virtsaamisajankohdista. Tästä on 
apua erityisesti silloin, kun mietitään 
WC-käyntien ajoittamista.

Raporttiin tallentuu virtsaamis-
kertojen virtsamäärät, joten oikean 
suojan valitseminen helpottuu.

Raportista saadaan yksilöllistä ja 
objektiivista tietoa hoitosuunnitelman 
laatimisen tueksi.


