
TENA Wet Wash Glove Kostea pesukinnas 
– helppoa ja miellyttävää koko kehon pesua.

Dermatologisesti testattu. Hajusteeton.

Helppoa ja miellyttävää 
koko kehon pesua

        Vettä ja vesiastioita.               Saippuaa.   

Koko kehon pesuun 
tarvitaan neljä molem-
min puolin (a ja b) käy-
tettävää pesukinnasta.

Pese ensin kasvot ja 
kaula, sen jälkeen var-
talon oikea puoli (1a). 
Käännä kinnas ja pese 
vartalon vasen puoli 
(1b).

Voidaan käyttää huone-
lämpöisena tai lämmittää 
mikrossa, jolloin kintaan 
lämpötila pitää tarkistaa 
aina ennen käyttöä.

Pese vartalon alaosan 
oikea puoli (2a). Pese 
vasen puoli käyttäen 
kintaan toista puolta 
(2b).

Laita hoidettava henkilö 
makuulle.

Pese selkä kolmannella 
kintaalla (3) ja perineaali-
alue neljännellä kintaalla 
(4a etupuoli, 4b takapuoli)

Hävitä kinnas käytön jälkeen
sekajätteiden mukana.

Pyyhkeitä tai muuta pesuun 
käytettävää tarviketta.   

30 sekuntia
600W

Et tarvitse

TENA Wet Wash Glove Kostean pesukintaan käyttö vähentää pesutapahtumaan 
kuluvaa aikaa huomattavasti verrattuna perinteiseen saippualla ja vedellä tapah- 
tuvaan pesuun – hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa hoidettaville.    
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TENA Wet Wash Glove Kostea pesukinnas
 – helppoa ja miellyttävää 
koko kehon pesua
 

www.TENA.fi

Uutuus!

Kaikki  mitä tarvitset

koko kehon pesuun

OY SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Incontinence Care
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
P. (09) 506 881, 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.

Tuotenumero       Pakkauskoko

     102900         8 kpl/pakkaus
          Laatikossa 30 pakkausta.

     115300         5 kpl/pakkaus
                   Laatikossa 45 pakkausta.
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Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (English Extract)

LOCOmotion, Knibbe & Knibbe. Summary of Results Washing Without Water, 2013 

LOCOmotion, Knibbe & Knibbe. Ergonomic aspects of washing without water for healthcare providers, 2005

*  Pelkkä pesuun käytettävä aika, poislukien ennen pesua ja sen jälkeen tarvittava aika.
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Mukavampaa
hoidettaville

Ihon kuivuminen, kutiaminen sekä 
ärtyminen vähenevät kun ihon 
pesuun käytetään hoitavaa pesu-
nestettä sisältävää pesukinnasta.1

Pesu hoitavaa pesunestettä si-
sältävillä pesukintaalla tuntuu 
hoidettavasta mukavammalta kuin 
perinteinen pesu vedellä ja saip-
pualla.1

Kosteiden pesukintaiden käyttö 
soveltuu erityisesti henkilöille, 
joilla on kipuja, virheasentoja ja 
joiden liikuttelu on vaikeaa.3

Helppokäyttöinen
– säästää aikaa

Säästöä syntyy erityisesti ennen 
pesua ja pesun jälkeen kuluvassa 
ajassa.1, 2

Pitkäaikaisosastolla voidaan 
yhden aamuvuoron aikana 
säästää keskimäärin 2-4 tuntia, 
kun asukkaat pestään hoitavaa 
pesunestettä sisältävillä pesu-
kintailla verrattuna perinteiseen 
vedellä ja saippualla tehtävään 
pesuun.2

25%
 paremmat

hoitohenkilökunnan 
työasennot.1

38%
vapautuu aikaa yhden 
henkilön koko kehon 

pesua* kohti.2

Hellävarainen, hygieeninen 
ja miellyttävä käyttää 
Ihon puhdistus kuuluu tärkeänä osana hoitohenkilökunnan ja 
hoidettavien väliseen yhteiseen aikaan.  
Uudella TENA Wet Wash Glove Kostealla pesukintaalla pesu- 
tapahtumasta tulee miellyttävä. Kinnas sisältää hoitavaa, puh-
distavaa pesunestettä, jota ei tarvitse huuhtoa pois iholta.

•	 Hoidettaville	mukavampaa	ja	vähemmän	stressaa-	 	
  vaa kuin moni muu pesutapa  

•	 Iholle	saippuaa	ja	vettä	hellävaraisempaa	

•	 Hygieenistä,	koska	ei	tarvita	erillisiä	pesuastioita	ja		 	
 muita välineitä

•	 Hoitohenkilökuntaa	vähemmän	kuormittavaa		

•	 Antaa	aikaa	muuhun	hoitotyöhön			

Aamuisin hoitaja pyyhkii 
TENA Wet Wash Glove Kosteal-
la pesukintaalla selän, joka on 
aina yön jälkeen hikisen tuntui-
nen. Jokapäiväinen suihku kui-
vattaisi ihoa liikaa. Iltaisin on 
helppo itse pyyhkiä kainalot ja 
sääriä, joita erityisesti kutittaa. 
Vuoteessa pesukinnas on myös 
hyvä, koska se ei kastele eikä 
sotke liinavaatteita, eikä sen 
jälkeen välttämättä tarvitse 
laittaa lainkaan
perusvoidetta.

Liisa Kokkonen

Asukas, Hoivakoti Onni, Kajaani

 

TENA Wet Wash Glove Kostea 
pesukinnas on pesulappuja 
parempi vaihtoehto koko 
kehon pesuun Se säilyttää 
muotonsa ja on erittäin kestävä.

 
Henkilökunta,
Kannelkoti osasto C, Helsinki  


