
TENA Identifi TM, 
bewezen effectief

Betere 
individuele zorg 

op maat

Met TENA Identifi TM beschikt u over waardevolle informatie 

en bepaalt u eenvoudig én objectief de juiste toiletroutine, 

productkeuze en verschoonfrequentie van elke cliënt.

Al meer dan drie jaar in de praktijk in Nederland bewezen*

Besparing uren 
verzorging per 
cliënt/per jaar: 

88,9 uur

Afname 
lekkages: 

72%

Afname 
onnodige 

toiletbezoeken: 
7%**

Verbandkeuze, lagere absorpties:

Afname 
afval: 
36%

*Referenties op aanvraag, data betreffen N=57
**Voorheen vaste toiletronden, nu vooral afgestemd op plaspatroon van elke individuele cliënt

Afname 
verbandwissels: 

21%

Afname 
urineverlies: 

14%
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Hoe werkt TENA Identifi TM?
TENA Identi�  Sensor Wear-verbanden vervangen 

72 uur de gebruikelijke incontinentieproducten. 

De verbanden bevatten veilig geïntegreerde, 

dunne sensoren waarmee het mictiepatroon 

gemeten wordt. De op het product bevestigde en 

herbruikbare Identi� TM Logger zendt de data naar 

een beveiligd webportaal waar het automatisch 

verwerkt wordt tot een helder en goed leesbaar 

rapport. Vanzelfsprekend is de privacy van de 

cliënt daarbij altijd beschermd.

Wilt u ook uw cliënten op feiten gebaseerde continentiezorg op maat bieden? 

Bel ons via 030 - 69 84 700 of vraag uw Essity-contactpersoon.

Zorg op maat voor elke cliënt

 Meer comfort 
•  Verbandkeuze zo comfortabel en discreet 

mogelijk: verbanden met lagere absorptie 

vaak meer dan voldoende

•  Zorg aangepast aan mictiepatroon cliënt: 

minder urineverlies, meer plassen op toilet

• Beter doorslapen tijdens de nacht: 

 overdag fi tter

Voordelen voor de verzorgende

Betere zorg bieden 
•  Afname van lekkages: minder 

verschoningen van bed en kleding

•  Tijdbesparing: meer tijd voor andere 

zorgtaken

“Wij � � en � t comf� t v� r 
onze � iën� n verh� gd, daar 

doe �  � t �   v� r!”
Miranda Schroijen, senior begeleider 

Koraal/ St. Anna


