
TENA We t Wash Glove

Skånsom og praktisk kroppsvask 

uten såpe og vann



Skånsomt, hygienisk 

og behagelig
Full kroppsvask er en viktig del av den daglige omsorgen 

og nærkontakten med beboeren. Den nye TENA Wet 

Wash Glove legger til rette for en behagelig og praktisk 

vaskeprosedyre. 

Vaskevotten gir betydelige fordeler: 

• behageligere og mindre anstrengende for beboerne

• mer skånsom mot huden enn såpe og vann

• mer hygienisk enn bruk av vaskefat, klut og håndkle

• redusert tidsbruk og mindre fysisk anstrengende 

 for pleieren

• mer tid til overs til annen hyggelig omsorg 

 – opptil 38 % tidsbesparelse for hver hele kroppsvask



Vi har erfaring med at vask 

med fuktet engangsklut, 

medfører langt mindre 

aktivitet enn den 

tradisjonelle måten med 

såpe og vann. Dette gjelder 

ikke bare for selve stellet. 

Forberedelsestiden er også 

mye kortere.

Femke Ruitenberg
teamleder på Lindendael pleiehjem 

i Nederland

Vaskemetoden med engangs-
produkter er mer behagelig 
og mindre anstrengende for 
både beboer og pleier.
Generelt ser metoden ut til å 
forbedre hudens tilstand, og 
den eliminerer den risikoen 
for kryssinfeksjon som 
vaskefat, vaskekluter, såpe 
og vann representerer. 

Hanneke J.J. Knibbe, MSc, RPT
Research Associate, LOCOmotion Research, 

Nederland



Det nederlandske ministeriet for helse, velferd og idrett. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (utdrag på engelsk)

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

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

* Direkte vasketid, eksklusive tidsbesparelser på forberedelser og opprydding.
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Behageligere 

for beboere

Vask uten skylling medfører 

mindre hudtørrhet, irritasjon og 

kløe enn vask med såpe og vann.1

Vask med en vott som ikke 

behøver å skylles av, er 

behageligere for beboere enn 

vask med såpe og vann.1

Vask uten skylling medfører 

mindre ubehag for beboere 

med spasmer, smerter og 

bevegelseshemninger.3

Mer praktisk 

– sparer tid og penger

Vask med en ferdig fuktet 

vaskevott, reduserer tiden som 

går med til forberedelser og 

opprydding.1, 2

På et typisk morgenskift på en 

langtids omsorgsavdeling kan 

man redusere tidsbruken ved 

stell ved å ta i bruk vaskevotten 

som ikke behøver å skylles av, 

sammenliknet med vask med 

såpe og vann.2

25 %
bedre arbeidsstillinger for 

pleiere.1

38 %
av tiden som går med til en 

kroppsvask*, kan frigjøres 

til annen givende omsorg.2



Skånsom og praktisk 

kroppsvask

Unødvendig med vann, 

vaskefat og bytte av vann.

Unødvendig med såpe.

Bruk " re votter per fulle 

kroppsvask og benytt 

begge sider av hver 

vott (a og b).

Vask ansiktet og nakken, 

og deretter hele den 

øvre delen av kroppen 

(1a).

Brukes ved romtempera-

tur eller varmes opp for 

ekstra komfort. Kontroller 

temperaturen før bruk.

Vask den nedre delen  

av kroppen med den 

andre siden av votten 

(1b).

Få beboeren til å 

slappe av.

Vask ryggen (2) og skrittet 

(3 foran, 4 bak).

Kastes hygienisk 

etter bruk.

Håndklær og den ekstra 

skittentøyvasken det 

medfører. 

� � � � � � � � � �	 � � 
 � � �

Dette slipper du:

Bruk av TENA Wet Wash Glove reduserer tiden som går med til direkte 

vask, forberedelser og opprydding, sammenliknet med vask med såpe og 

vann. Dermed kan pleieren bruke mer tid på å stelle for beboeren.

1a 1a

1b
1b

3

2

4



SCA Hygiene Products AS
Tlf: 22 70 62 00
www.SCA.com
www.TENA.no

TENA Wet Wash Glove – enkel og praktisk 

kroppsvask.

Produktet er dermatologisk testet og 

parabenfritt. Den fås i pakker på fem eller 

åtte hansker, med eller uten parfyme.

Prøv også TENA Shampoo Cap en mildt 

parfymert vaskehette med sjampo og 

balsam, som ikke behøver å skylles ut. 

Hetten er dermatologisk testet og 

parabenfri, og fås i one size i pakker på 

én (30 pakker per eske).


