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www.TENA.nl

TENA Men
TENA Men is speciaal ontwikkeld voor mannen. Door zijn anatomische vorm

beschermt TENA Men optimaal en draagt het comfortabel. Er zijn drie absorptieniveaus. 

TENA Men Level 1 voor mannen met een geringe hoeveelheid urineverlies,

TENA Men Level 2 voor mannen die meer absorptie nodig hebben 

en TENA Men Level 3 voor mannen die grotere hoeveelheden verliezen.

Anatomisch gevormd
Sluit goed op het 
lichaam aan

Ademende achterzijde
Maakt het dragen nog 
comfortabeler 

Zacht absorptielaagje
Laat  urine snel door en houdt
de huid droog 

Odour Control™
Gaat ontwikkeling 
van geurtjes tegen

Plakstrook
Fixeert het verband 
in ondergoed

Voor wie en wanneer is
TENA Men geschikt? 
•  Speciaal voor mannen 
•  Na prostaatoperatie 
•  Bij druppelincontinentie*
•  Bij urge incontinentie (aandrang)*, met name TENA Men Level 3

Volgens TENA is dit de meest optimale keuze. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door het belang
dat wordt gehecht aan de factoren: de drager, het verzorgend personeel, de prijs en het milieu.

* Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad ‘Incontinentie’.
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De TENA Men verbanden
op een rij

Fixatie

De beste manier om
TENA Men aan te leggen

Gebruik voor een goede fi xatie: 

• Nauwsluitend ondergoed

Haal het verband uit de
verpakking, vouw het open en 
in de lengte dubbel, verwijder 
de plakstrook.

Plak het verband goed vast aan 
de voorzijde van het onder-
goed en trek het omhoog.
Zorg ervoor dat het verband 
goed aansluit op het lichaam.

Zorg ervoor dat de brede
kant van het verband aan
de bovenkant zit.

Draag geen los zittend
ondergoed of boxershorts.
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