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TENA Slip
TENA Slip is een ééndelig systeem, dat gewoon zonder ondergoed gedragen kan wor-

den. Het beschermt overdag en ’s nachts optimaal. TENA Slip is gemaakt voor mannen 

en vrouwen. Het is verkrijgbaar in 4 absorptieniveaus: TENA Slip Plus, TENA Slip Super, 

TENA Slip Maxi en TENA Slip Ultima. Er zijn drie maten: Small*, Medium en Large. 

Security Barrier™: deze 
opstaande vochtafstotende
randjes verminderen 
de kans op doorlekken 

Tape Landing Zone™: maakt het 
herhaaldelijk openen en sluiten 
van de tapes mogelijk
 
Ademende achterzijde: 
zacht en 100% ademend
materiaal voor discretie en 
verhoogd comfort

Druppelindicatie voor 
gemakkelijke productkeuze 

Easy-Select™ kleurcodering: 
voor het makkelijk herkennen 
van het juiste absorptieniveau

Flexifi t™ taille-elastiek
voor een perfecte pasvorm 

Twin Core Dry Soft Technology™ 
dubbele pulpmat: bovenste laag 
verspreidt de urine, onderste laag 
neemt urine snel op 

Anatomisch gevormde been-
elastieken: laten het verband nauw 
aansluiten op het lichaam

FeelDry™: snellere en betere 
opname voor minder huidirritatie 

True Blue™ urine-indicator:
de gele kleur verandert in
opvallend blauw, wanneer het
tijd is om te verschonen 

Voor wie en wanneer
is TENA Slip geschikt? 
•	 Voor mannen en vrouwen met een 
 gedeformeerde bouw 
•	 Voor urinespaarders 
•	 Voor plukkers/prutsers 
•	 Bij fecesincontinentie***: veel en dunne feces 
•	 Bij aandrang-, meng-, druppelincontinentie
 en neurologische incontinentie*** 

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. 

•	 Geschikt voor zeer lange draagduur,
 ook gedurende de nacht (TENA Slip Maxi of in
 uitzonderlijke situaties TENA Slip Ultima) 
•	 TENA Slip Extra Small is speciaal voor kinderen
 met urine- en/of fecesincontinentie 
•	 TENA Slip Ultima voor superieure absorptie 
 en ultiem comfort door zacht ademend materiaal.

* Uitgezonderd TENA Slip Ultima.
*** Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad ‘Incontinentie’.

Het TENA Slip gamma is ook verkrijgbaar met een PE backsheet (excl. TENA Slip Ultima)
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De TENA Slip verbanden
op een rij

1.  Kies de kleur afhankelijk van het benodigde absorptieniveau: Plus (blauw), Super (groen), Maxi (paars)
  of Ultima (wit met blauwe bolletjes). De kleur wordt aangegeven door middel van een brede band verticaal 
  over het product. Het absorptieniveau wordt ook aangegeven door middel van druppels. 

2.  De maatkeuze is afhankelijk van de omvang van de persoon: 
  Extra Small (49 - 74 cm), Small (56 - 85 cm), Medium (73 - 122 cm) en Large (92 - 144 cm). 

3.  Vouw het verband open aan de achterzijde en vouw het onmiddellijk in gootvorm.
  Laat hierbij de voorzijde gesloten, voor eenvoudige plaatsing. 

4.  Plaats het verband tegen de stuit, met als richtpunten: 
   • Urine-indicator op bilnaad 
   • Flexifit™ elastiek in de lende 

5.  Voorzijde zigzaggend optrekken in gootvorm tussen de liesplooien.

De beste manier om
TENA Slip aan te leggen

5a

Gebruiks-
aanwijzing
staand

Gebruiks-
aanwijzing
liggend

5b

TENA SLIP
PLUS

(XS, S, M, L) (S, M, L) (S, M, L)

TENA SLIP
SUPER

TENA SLIP
MAXI

Slip
(M, L)

TENA SLIP
ULTIMA
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6.  Elastieken goed in de liesplooien plaatsen alvorens het verband vast te plakken.
  Zorg voor een niet al te hoge spanning op de elastieken in de liesplooien voordat
  u het verband vast plakt.

7.  Eerst de onderste hersluitbare plakstrips recht op de ‘Tape Landing Zone™’  van het verband plakken; 
  daarna de bovenste hersluitbare plakstrips schuin naar beneden plakken. 
  Hierdoor sluit de Flexifit™ aan de achterzijde van het verband goed aan op het lichaam,
  wat de kans op lekkage vermindert.

Opmerking: als de plakstrips verder dan de tweede balk op de ‘Tape Landing Zone™’ geplakt kunnen 
worden, dan is het verband te groot en moet een kleinere maat worden gekozen. Een te groot verband 
verhoogt de kans op lekkage!

6a

7a

Gebruiks-
aanwijzing
staand

Gebruiks-
aanwijzing
staand

Gebruiks-
aanwijzing
liggend

Gebruiks-
aanwijzing
liggend

6b

7b




