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TENA Kaupan tuotekuvasto auttaa sinua valitsemaan ja tilaamaan 
juuri sopivat TENA-tuotteet itsellesi, läheisellesi tai asiakkaallesi.  
Löydät kuvastosta kaikki TENA Kaupassa myynnissä olevat TENA-tuotteet 
hintoineen ja pakkauskokoineen; inkontinenssisuojat naisille ja miehille, 
hygienia-, puhdistus- ja ihonhoitotuotteet sekä paljon muita hyvinvointi- ja 
terveystuotteita. Kuvasto myös opastaa sinua tuotteiden käytössä, joten se 
kannattaa säilyttää aina seuraavan kuvaston ilmestymiseen asti.  
Ilmainen tuotekuvasto ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja uusimman  
version voit aina tilata puhelimitse asiakaspalvelustamme (02) 437 9660.  

Mukavia lukuhetkiä!

 SISÄLTÖ:
• Näin tilaat verkosta ..........................4–6
• Uutuuksia ............................................... 7
• TENA-suojien valintaopas ................8–9
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• Hygienia- ym. housut ................  32–33
• Vuoteen/vaatteiden suojaus .....  34–35
• Ihonhoito ja -puhdistus ............  36–43
• TENA Kaupan tilausehdot ..........  44–45
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TENA Kauppa tarjoaa sinulle nopean, helpon ja edullisen tavan hankkia 
laadukkaat inkontinenssisuojat, puhdistus- ja ihonhoitotuotteet ja monia muita 
hyvinvointituotteita suoraan kotiin kuljetettuna. Verkkokauppamme on aina auki – 
klikkaa milloin vain osoitteeseen www.tenakauppa.fi, valitse haluamasi tuotteet 
ja tee tilaus. Voit tilata myös puhelimitse numerosta (02) 437 9660, jossa sinulle 
vastaa asiantunteva asiakasneuvoja arkisin klo 8–16. 

Toimitamme tuotteet suoraan haluamaasi osoitteeseen 4-7 arkipäivän sisällä.  
Voit myös itse määritellä toimitusajankohdan 4–14 arkipäivän päähän tilauksen 
tekemisestä. Arvostamme yksityisyyttäsi ja pakkaamme tuotteet laatikoihin, 
joissa ei ole TENA-tuotemerkkiä, joten saat toimituksen aina huomaamattomasti.

Tervetuloa  
TENA Kauppaan, hyvä asiakkaamme!

Jos kuntasi käyttää TENA Kotiinkuljetuspalvelua ja toimittaa sinulle 
sitä kautta kunnan maksamia TENA-tuotteita, tilaa TENA Kaupasta 
haluamasi tuotteet osoitteesta: www.kotiinkuljetus.fi 
Näin saat tuotteet yhtä aikaa kunnan maksamien tuotteiden kanssa, 
ilman toimitusmaksua. Rekisteröidy henkilöasiakkaaksi  
kotiinkuljetus.fi-sivulla. Voit myös pyytää hoitohenkilöstöä 
tekemään tilauksen puolestasi. 

HOITOHENKILÖSTÖLLE: Voit tilata hoitotarvikejakelun asiakkaillesi 
TENA Kaupan tuotteita osoitteesta www.kotiinkuljetus.fi, niin 
asiakkaasi säästävät toimituskulut, sillä tuotteet toimitetaan yhtä 
aikaa kunnan maksamien tuotteiden kanssa. Lasku näistä tuotteista 
menee asiakkaalle toimituksen mukana. Muistathan pyytää 
asiakkaan tai omaisen hyväksynnän TENA Kaupan tilaukselle. 

VALITSE TILAUSTAPA:

TÄRKEÄÄ!
Toimittaako 
kotikuntasi sinulle 
TENA-tuotteita?

LUE TÄMÄ:

TILAA NETISTÄ:  
www.tenakauppa.fi 

TILAA PUHELIMITSE:  
numerosta (02) 437 9660  
saat henkilökohtaista asiakaspalvelua ma–pe klo 8–16

TILAA TILAUSKORTILLA,  
joka on tuotekuvaston keskiaukeamalla. Palauta tilauskortti postitse,  
postimaksu on jo maksettu. 
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Tee ostoksia verkkokaupassamme 
silloin kun sinulle sopii

tenakauppa.fi
Verkkokaupasta löydät kaikki TENA-tuotteet viimeisimpiä uutuuksia myöten.  
Tilaaminen on helppoa ja nopeaa, tuotteet saat haluamaasi osoitteeseen viikon 
kuluessa. Verkkokaupassa on myös jatkuvasti vaihtuvia erikoistarjouksia – 
käy vilkaisemassa mitä juuri nyt on tarjouksessa!

Rekisteröidy verkkokaupan asiakkaaksi – se kannattaa!
Voit tilata verkkokaupasta ilman rekisteröitymistä, mutta rekisteröityminen 
kannattaa:

• Yhteystietosi tulevat automaattisesti näkyviin tilatessasi.
• Tilaushistoria säilyy ja voit toistaa tilauksia helposti.
• Vaihtoehtoiset toimitusosoitteet säilyvät osoitekirjassasi.
• Saat erikoistarjouksia ja etuja.

1. REKISTERÖIDY 
 ■ voit tilata myös rekisteröitymättä, mutta vain 
   rekisteröitymällä voit hyödyntää kampanjakoodit

2. VALITSE TUOTTEET JA KLIKKAA NE OSTOSKORIIN 
 ■ voit tarkastella tilaustasi Ostoskori-linkistä

3. SIIRRY KASSALLE 
 ■ jos muutat vielä kpl-määriä, paina sen jälkeen ”Päivitä”

4. JATKA TILAUKSEN KÄSITTELYYN 
 ■ valitse toimitusosoite, -tapa ja -päivä.  
 ■ valitse maksutapa ja vahvista tilaus

KIITOS TILAUKSESTASI!  
 Saat tilausvahvistuksen myös sähköpostiisi

TOIMI NÄIN:
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Käytä hyväksesi  
TENA Kaupan tarjouksia 

ja säästä!
TENA Kaupassa on aina kiinnostavia, vaihtuvia tarjouksia 
ajankohtaisista tuotteista. Seuraamalla tarjouksia, voit 
säästää vuoden mittaan merkittäviäkin summia   
tarvitsemistasi tuotteista. 

Lähetämme tietoa tarjouksista asiakkaillemme sähköpostitse 
uutiskirjeissä sekä toimitusten mukana tulevilla tiedotteilla. 
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme verkkokaupan etusivulta: 
tenakauppa.fi, niin pysyt helposti ajan tasalla uusista eduista. 
Saat sähköpostikirjeissä kampanjakoodin, jolla lunastat 
alennukset. Vaatii rekisteröitymistä TENA Kaupan sivustolle!

Katso voimassa olevat tarjoukset:
• tenakauppa.fi – vaihtuvia kampanjoita ja nettitarjouksia
• kotiinkuljetus.fi – ensisijaisesti hoitohenkilöstölle 
• kampanjatiedotteet toimitusten mukana
• sähköiset uutiskirjeet

Kampanjatuotteita tilatessasi muista käyttää kampanjakoodia. 
Verkkokaupasta löydät myös nettitarjouksia, joihin et 
tarvitse kampanjakoodia. Käy siis aina välillä kurkkaamassa 
ajankohtaisia tarjouksia osoitteessa tenakauppa.fi
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Tuotekehitystä 
asiakkaidemme 
ehdoilla
TENA kehittää yhä parempia ja yksilöllisempiä inkontinenssisuojia naisten ja miesten 
anatomian ja toiveiden mukaisesti. Laajasta valikoimasta löytyy varmasti oikeanlainen 
suojavaihtoehto jokaiselle, olipa kyse pienestä tiputtelusta tai vaikeasta virtsankarkailusta. 
Tuotekehityksemme tavoite on aina asiakkaan hyvinvointi: varmuus, toimivuus, 
huomaamattomuus ja käytön miellyttävyys ovat ydinasioita. Samalla haluamme toimia 
kestävällä tavalla, ympäristöä säästäen ja vastuullisesti.  

Tilaa tuotenäyte, jos haluat  
varmistua suojan sopivuudesta
Tuotekehitys luo jatkuvasti uusia vaihtoehtoja, 
joita kannattaa kokeilla, vaikka olisitkin jo löytänyt 
sopivan suojan itsellesi. Jos haluat kokeilla uutta tai 
varmistua suojan sopivuudesta, voit tilata ilmaisia 
näytteitä joko puhelimitse (02) 437 9660 tai helposti 
verkkosivuiltamme, joista löydät myös tärkeää  
tietoa virtsankarkailusta.

Odour Control ja Fresh Odour Control -ominaisuus auttaa 
tehokkaasti ehkäisemään epämiellyttäviä hajuja ja pitää olon raikkaana.

microPROTEX™-teknologia antaa kolmitehoisen suojan ohivuotoja, 
hajuja ja kosteaa tunnetta vastaan. Teknologian avulla suojista on saatu 
myös huomattavasti ohuempia imukyvystä tinkimättä.

InstaDRY™-teknologia mahdollistaa moninkertaisen  
imunopeuden ja kuivuuden.

Feel Dry-ominaisuus pitää suojien pinnan kuivan tuntuisena. 
Käyttäjän iho voi paremmin ja olo tuntuu mukavalta.  

Kaikki suojamme ovat dermatologisesti testattuja.

Anatominen muotoilu takaa täydellisen istuvuuden ja  
varmuuden niin miehille kuin naisille.

■ TILAA MIESTEN  
TENA Men -näytteet osoitteesta  

tenamen.fi
■ TILAA NAISTEN  

TENA Lady -näytteet osoitteesta  

tenalady.fi

Innovaatioita, joista asiakkaamme hyötyvät joka päivä:
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Uutuuksia

9

 

Tärkeimmät  
uutuudet nyt
Miehille uutta mukavuutta:  
TENA Men -suojat   
TENA Men -suojien Level 1 ja Level 2 ovat uudistuneet paitsi ulkonäöltään,
myös ominaisuuksiltaan: 

• Suojat ovat nyt aikaisempaa ohuemmat, mutta silti yhtä varmat ja 
  imukykyiset kuin ennen. 
• Myös suojien käyttömukavuus on parantunut uusien pehmeämpien 
  reunavuotosuojien ja uuden muotoilun ansiosta. 
• Lisäksi suojien pintakuviointi on nyt entistä miehekkäämmän 
  näköinen.
 
Uudet TENA Men -suojat löytyvät sivuilta 18–19. 

Suojat aktiivisille naisille ja miehille: 
TENA Silhouette Lady Pants Plus 

TENA Men Active Fit Pants 
Harrastuksissa, matkoilla ja monessa mukana olemisessa on tärkeää, että 
inkontinenssisuoja on huomaamaton, ja ennen kaikkea sen pitää olla varma.
Alushousuja muistuttavat, puuterinväriset suojat naisille ja tummansiniset 
suojat miehille ovat uudenlaiset tuotteet juuri heille, jotka haluavat elää 
aktiivista elämää.

Naisten uudet suojat löytyvät sivuilta 16–17.
Miesten uudet löytyvät sivuilta 22–23.

               

Tulossa uusi tuote: isokokoisille henkilöille sopivat
TENA Pants Bariatric XXL Inkohousut

Uusi pienikokoinen teippivaippa:
TENA Slip Junior 

  
TENA Bariatric -tuotesarja täydentyy:
Marraskuussa 2018 TENA Kauppaan tulee uusi tuote: TENA Pants Bariatric XXL. 
Se sopii henkilöille, joiden vyötärönympärysmitta on 150–203 cm.
Lisää tietoa uusista inkohousuista löytyy sivuilta 24–25. 

   
TENA Slip Teippivaippojen pienin tuote: TENA Slip Junior on     
kehitetty lapsille tai pienikokoisille aikuisille. 
Tuote sopii henkilöille, joiden vyötärönympärysmitta on 50–60 cm     
ja vastaa kokoa XXS.
           
Uusi TENA Slip Junior löytyy sivulta 29. 
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TENA Men

       Level 1
     

       Level 2
      

       Level 3
       

Protective

Shield

TENA Men Pants

  

Premium Fit  
(M,L)

TENA Lady

Ultra Mini

Ultra Mini
Plus

 Mini Magic

Extra

Extra Plus/
Super

 Discreet Mini

 Discreet Normal,
Normal

 Maxi

 Maxi Night

Mini Night

 Discreet Mini Plus,
Mini Plus Wings

TENA Silhouette
Lady Pants

  Plus
(M,L)

  Discreet
(M,L)

Discreet 
Plus
(M,L)

Suojat naisille Suojat miehille

Imukyky*

Active Fit  
(M,L)

TENA-valintaopas 
Valitse ensin malli ja koko sitten vasta imukyky  

* Mitä enemmän tummia pisaroita, sitä imukykyisempi suoja
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1.  Valitse ensin suojamalli: TENA Lady, TENA Flex jne....
2. Seuraavana on koon valinta. Samassa imukyvyssä voi olla useita eri kokoja 
 (koot on merkitty kuten vaatteissa: XXS–XL, lantionympärysmitat löytyvät tästä luettelosta 
 kunkin tuotteen kohdalta).
3. Arvioi lopuksi tarvittava imukyky. Imukykyä valitessa huomioi henkilön inkontinenssin aste ja 
 tarvitseeko esim. päivällä ja yöllä eri imukykyistä suojaa.

Mikäli tarvitset apua sopivan suojan löytämisessä, voit halutessasi soittaa asiakaspalveluumme 
numeroon (02) 437 9660. Voit myös tilata itsellesi tuotenäytteen osoitteesta www.tena.fi  

TENA-valintaopas 
Valitse ensin malli ja koko sitten vasta imukyky  

TENA Pants
Inkohousut

TENA Flex
Vyövaipat

TENA Comfort
Kouruvaipat

TENA Slip
Teippivaipat

Normal
(M,L)

Discreet
(M,L)

Normal
(S,M,L,XL)

Plus
(S,M,L,XL)

Plus
(XXS,XS,S,M,L)

Super
(S,M,L,XL)

Super
(S,M,L,XL)

Maxi
(S,M,L,XL)

Maxi
(M,L,XL)

Maxi Maxi
(S,M,L,XL)

Ultima
(S,M,L,XL)

Ultima
(M,L,XL)

Plus

Extra

Super

Normal

      Suojat molemmille sukupuolille    

Imukyky*

Super
(S,M,L,XL)  

Bariatric Super
 (XXL,3XL) 

Plus
(XXS,XS,S,M,L,XL) 

Bariatric Plus
 (XXL) 
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Lights by TENA™  
- pikkuhousunsuojat odottamattomille pisaroille

Lights by TENA™ -tuotesarjaan kuuluu kolme eri kokoista pikkuhousunsuojaa,
jotka kaikki on suunniteltu erityisesti odottamattomille pisaroille. Ne ovat ohuita 
(3–3,5 mm) ja yhtä huomaamattomia kuin tavalliset pikkuhousunsuojat, mutta kaksi 
kertaa imukykyisempiä. Lisäksi ne vähentävät mahdollisia hajuja. 

Pikkuhousunsuojien erityinen FeelFresh™-teknologia lukitsee kosteuden nopeasti sisäänsä ja 
säilyttää olon kuivana ja raikkaana. Suojat myötäilevät kehosi liikkeitä ja tuntuvat niin silkin-
pehmeiltä, ettei niitä juuri edes huomaa.

Ennen kaikkea olo tuntuu varmemmalta, kun odottamatonta karkailua ei tarvitse pelätä. 

Lantionpohjan lihasten harjoittelu 

Lantionpohjalihasten harjoittaminen auttaa vähentämään 
odottamattomia pisaroita. Sen lisäksi harjoittelusta on 
muitakin mukavia etuja, kuten litteämpi vatsa, vähemmän 
selkäkipuja, tiukempi emätin, jne.
Tutustu aiheeseen osoitteessa: http://www.lightsbytena.fi 

BY
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    Tuote                                    Tuote-                 Hinta/laatikko          Hinta/kotelo               Suojan pituus/imukyky
                       numero                                  

Light
Liners

Long
Liners

Liners

761008

761109

211174

15,00/140 kpl         3,15/28 kpl

18,00/144 kpl         3,15/24 kpl

12,00/80 kpl         3,15/20 kpl

FeelFresh™-teknologia
lukitsee kosteuden

sisäänsä.

Hengittävä materiaali.

Silkinpehmeä
pintamateriaali.

Anatominen muotoilu.

B
Y

15 cm

19 cm

21 cm
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Tehokkaasti
imevä imuydin.

Dermatologisesti
testattu.

Vartalonmukainen muoto

Teippikiinnitys 
suojan takana. 

Fresh Odour Control™ -ominaisuus
takaa raikkaan olon.

TENA Lady -suojat ovat huomaamattomia, erittäin imukykyisiä ja varmoja. 
Niiden käyttäjät haluavat elää aktiivista elämää antamatta virtsankarkailun häiritä 
itseään. Suojia käytetään tavallisten istuvien alushousujen kanssa, kuten 
TENA Panty Romance.

TENA Lady -suojia on saatavana useita eri kokoja ja imukykyjä. Kaikki ne on suunniteltu niin, 
että virtsa imeytyy nopeasti suojan sisään ja suoja tuntuu kuivalta ihoa vasten. Suojassa  
oleva ainutlaatuinen Fresh Odour Control™ -ominaisuus vähentää epämiellyttävien hajujen  
muodostumista tunneiksi ja pitää sinut raikkaana. 

   
 

TENA Lady 
– naisten lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin 

TM
        TENA Lady antaa 
        kolmitehoisen suojan:
        1 – Ei ohivuotoja
        2 – Ei hajuja
        3 – Ei kosteaa tunnetta
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TENA Lady Extra Plus ja TENA Lady Maxi ovat InstaDRY™-teknologian 
johdosta imunopeudeltaan tehokkaimmat TENA Lady -suojat.

       

    Tuote                                        Tuote-            Hinta/laatikko            Hinta/pussi              Suojan pituus/imukyky
                           numero                                                

Discreet 
Ultra Mini

Discreet 
Ultra Mini 
Plus

Discreet Mini 
Magic

Extra Plus

761120

761801

761001

760258

760432

760624

20,70/72 kpl    4,10/12 kpl

20,70/72 kpl    4,10/12 kpl

  37,30/96 kpl      7,35/16 kpl

27 cm

34 cm

34 cm

43 cm

25 cm

760913

760304

  24,20/48 kpl        3,60/6 kpl

38,50/160 kpl      4,50/16 kpl

Maxi Night

Mini Night

39 cm

19 cm

21 cm

15 cm

22 cm

 

Extra 760534   18,10/60 kpl      3,60/10 kpl 

Super 761715 72,60/180 kpl    14,40/30 kpl

34,30/280 kpl      4,10/28 kpl

20,50/144 kpl      4,10/24 kpl

20,50/204 kpl      4,10/34 kpl

Maxi 760938 66,00/144 kpl      6,60/12 kpl 38 cm

26 cm

760488

25 cm

27 cm

Discreet Mini 
 

760352

34,30/200 kpl      4,10/20 kpl

       
28,20/128 kpl      4,20/16 kpl

28,20/128 kpl      4,20/16 kplDiscreet Mini 
Plus Wings

762309

Discreet Mini 
Plus

Normal

Discreet 
Normal
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– tyylitietoisille naisille keskivaikeaan ja 
vaikeaan inkontinenssiin

  

TENA Pants Normal

Nykyisin käytössä oleva tuote TENA Silhouette Lady Pants 

TENA Lady Extra, Extra Plus, 
Super, Maxi Night ja
TENA Pants Discreet

TENA Silhouette Lady Pants Discreet    
 (M tai L)

TENA Silhouette Lady Pants -suojia suositellaan näiden tuotteiden rinnalle tai tilalle:

TENA Pants Plus
TENA Silhouette Lady Pants Discreet 
Plus (M tai L) 

TENA Silhouette Lady Pants Discreet ja Discreet Plus -suojat on 
suunniteltu pukeutumisestaan ja ulkonäöstään huolehtiville naisille, 
jotka haluavat varman ja naisellisen suojan. Suojat muistuttavat 
laadukkaita alushousuja ja ovat käytössä varmoja ja huomaamattomia.   

TENA Silhouette Lady Pants Discreet -suojissa valkoisella pohjalla oleva lila kukkakuvio 
on alusvaatesuunnittelija Ceri Williamsin käsialaa. Naisellisen kauniit suojat muistuttavat 
laadukkaita naisten alushousuja.  
Imukykyisimpien TENA Silhouette Lady Pants Discreet Plus -suojien etuosassa olevan lilan kukkakuvion 
paikka vaihtelee suojakohtaisesti, ts. jokaisessa suojassa on oma, yksilöllinen design.

TENA Silhouette Lady Pants on kertakäyttöinen inkontinenssisuoja. Voit pukea sen aamulla 
ja unohtaa päiväksi päälle. Olo on vapautunut, varma ja kuiva – koko päivän. 
Pakkauksissa alusvaatteiden tapaan olevat kokomerkinnät auttavat sopivan koon löytämisessä. 
 

TENA Silhouette Lady Pants 
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TENA Silhouette Lady Pants Discreet ja Discreet Plus -suojat on 
suunniteltu pukeutumisestaan ja ulkonäöstään huolehtiville naisille, 
jotka haluavat varman ja naisellisen suojan. Suojat muistuttavat 
laadukkaita alushousuja ja ovat käytössä varmoja ja huomaamattomia.   

TENA Silhouette Lady Pants Discreet -suojissa valkoisella pohjalla oleva lila kukkakuvio 
on alusvaatesuunnittelija Ceri Williamsin käsialaa. Naisellisen kauniit suojat muistuttavat 
laadukkaita naisten alushousuja.  
Imukykyisimpien TENA Silhouette Lady Pants Discreet Plus -suojien etuosassa olevan lilan kukkakuvion 
paikka vaihtelee suojakohtaisesti, ts. jokaisessa suojassa on oma, yksilöllinen design.

TENA Silhouette Lady Pants on kertakäyttöinen inkontinenssisuoja. Voit pukea sen aamulla 
ja unohtaa päiväksi päälle. Olo on vapautunut, varma ja kuiva – koko päivän. 
Pakkauksissa alusvaatteiden tapaan olevat kokomerkinnät auttavat sopivan koon löytämisessä. 
 

Kun suoja halutaan vaihtaa, 
se on helppo riisua 
repäisemällä sivusaumat auki. 

Naisellinen kuviointi.Vartalonmyötäinen 
design. 

Valmistettu pehmeästä 
puuvillaa muistuttavasta 
hengittävästä 
materiaalista.

Pehmeämmät ja
huomaamattomammat
reunavuotosuojat.
  

Pukemista helpottava merkki takana.

Epämiellyttävien 
hajujen esto

(Fresh Odour Control™).

M (36 - 44)

L  (44 - 54)

795512      86,90/72 kpl      15,60/12 kpl      75–100 cm
                                
795610      84,70/60 kpl      15,10/10 kpl           95–125 cm
                                 

DISCREET

     M (36 - 44)    797512     97,50/72 kpl      17,30/12 kpl          75–100 cm
                                 
     L  (44 - 54)    797610     96,00/60 kpl      17,10/10 kpl          95–125 cm
                                 

DISCREET PLUS

           Tuote/koko                          Tuote-     Hinta/laatikko          Hinta/pussi                 Lantion ymp./imukyky
               numero                     

 Ohuempi imuydin. 

TENA Silhouette 
Lady Pants Discreet

TENA Silhouette 
Lady Pants Discreet Plus

TM
        TENA Lady antaa 
        kolmitehoisen suojan:
        1 – Ei ohivuotoja
        2 – Ei hajuja
        3 – Ei kosteaa tunnetta
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– aktiivisille naisille varma ja huomaamaton suoja 
keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin

  

TENA Silhouette Lady Pants Plus

TENA Silhouette Lady Pants Plus on suunniteltu aktiivisille naisille, jotka eivät 
halua inkontinenssin estävän heitä harrastamasta, matkustamasta ja tekemästä 
juuri niitä asioita, joista he pitävät.
Puuterinvärinen, alushousuja muistuttava suoja on tarkoitettu keskivaikeaan 
ja vaikeaan inkontinenssiin. 

TENA Silhouette Lady Pants Plus -suojan suunnittelussa on huomioitu naisen anatomia, 
jolloin  tuloksena on mukavasti päällä istuva, varma ja huomaamaton inkontinenssisuoja.  
Kertakäyttöinen TENA Silhouette Lady Pants Plus antaa sinun elää normaalia ja aktiivista 
elämää miettimättä virtsankarkailua ja suojan riittävyyttä.  
 
 

TENA Pants Discreet 
TENA Pants Normal ja
TENA Pants Plus

Nykyisin käytössä oleva tuote TENA Silhouette Lady Pants Plus 

TENA Lady Extra, Extra Plus, 
Super ja Maxi Night 

TENA Silhouette Lady Pants Plus    
 (M tai L)

TENA Silhouette Lady Pants Plus    
 (M tai L)

TENA Silhouette Lady Pants Plus -suojia suositellaan näiden tuotteiden rinnalle tai tilalle:

Uutta!
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Kun tuote halutaan vaihtaa, se on helppo 
riisua repäisemällä sivusaumat auki. 

Hienostunut puuteri-
mainen värisävy.

Valmistettu pehmeästä 
hengittävästä materiaalista.

Vartalonmyötäinen
design.

Pehmeät ja
huomaamattomat
kaksoisvuotosuojat.
  

  

Kapea, naisellinen 
vyötärönauha.

Epämiellyttävien 
hajujen esto

(Odour Control).

 Tehokas ja 
huomaamaton

 imuydin.

TM
        TENA Lady antaa 
        kolmitehoisen suojan:
        1 – Ei ohivuotoja
        2 – Ei hajuja
        3 – Ei kosteaa tunnetta

M (36 - 44)

L  (44 - 54)

782512      50,50/48 kpl      13,20/12 kpl      75–105 cm
                                
782610      47,50/40 kpl      12,40/10 kpl          95–130 cm
                                 

PLUS

 

           Tuote/koko                          Tuote-     Hinta/laatikko          Hinta/pussi                 Lantion ymp./imukyky
               numero                     
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TENA Men -suojat ovat helppokäyttöisiä, huomaamattomia ja varmoja suojia. 
Niitä käytetään omien istuvien alushousujen tai esimerkiksi TENA Fix Cotton 
Special Puuvillahousujen kanssa.  

Anatomisesti muotoiltu TENA Men imee virtsan nopeasti ja varastoi sen sisäänsä, jolloin suoja 
tuntuu mukavan kuivalta ihoa vasten.

TENA Men -suojat on tehty sataprosenttisesti hengittävästä materiaalista, joka auttaa ihoa 
pysymään kunnossa. Lisäksi suojassa oleva Odour Control vähentää epämiellyttävien 
hajujen muodostumista.

TENA Men Level 1 ja Level 2 ovat uudistuneet: 
•  Suojat ovat nyt entistä huomaamattomammat ja ohuemmat, 
  mutta silti yhtä imukykyiset kuin ennenkin. 
•  Istuvuutta ja mukavuutta on myös parannettu uuden muodon ja uusien 
  pehmeiden, elastisten reunojen myötä. 
•  Myös suojien ulkonäkö on muuttunut: uudenlainen tekninen design pintakuvioinnissa 
  tekee niistä entistä maskuliinisemmat.

 
Kaikki tällä aukeamalla mainitut TENA Men -suojat ovat yksittäispakattuja, joten niitä voidaan 
kuljettaa mukana huomiota herättämättä.

  

TENA Men
– miesten lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan 
inkontinenssiin
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Uusi maskuliininen 
muotoilu.
 

Elastiset, pehmeät reunat 
antavat suojalle kuppimaisen 
muodon ja suojaavat 
mahdollisilta reunavuodoilta.

Suojan paikallaan pitävä teippi
suojan ulkopinnassa.

Uusi tekninen design pintakuvioinnissa.

Pehmeä, hengittävä 
materiaali.

Erittäin tehokas 
imuydin sitoo virtsan 

sisäänsä.

  Epämiellyttävien hajujen 
esto (Odour Control).

Näin suoja kiinnitetään alushousuihin.

TENA Men Protective Shield ja TENA Men 
Level 1–3 -suojia voidaan käyttää vartalon-
myötäisesti istuvien alushousujen kanssa. 
Ne eivät sovellu löysien alushousujen 
kanssa käytettäväksi.

Level 2
(Medium)

27 cm

Level 1
(Light)

 
Protective 
Shield
(Extra Light)

750654

750449

23 cm

18 cm

Level 3 
(Super)

750784

750833
27 cm

  49,90/144 kpl         8,80/24 kpl  

  37,70/112 kpl         5,00/14 kpl  

   51,90/120 kpl         9,20/20 kpl  

   47,40/96 kpl           8,40/16 kpl  

Tuote                           Tuote-               Hinta/laatikko          Hinta/pussi                    Koko/imukyky
          numero    

Huom!  Alushousuja muistuttavat TENA Men -suojat löytyvät tämän luettelon 
  kahdelta seuraavalta aukeamalta.

Uutta!

Uutta!
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– tyylitietoisten miesten keskivaikeaan ja vaikeaan 
inkontinenssiin

  
TENA Men Premium Fit on suunniteltu miehille, jotka haluavat myös suojansa 
olevan oman tyylinsä mukaisesti hienostuneen miehekäs. 
He haluavat käyttämänsä suojan näyttävän ja tuntuvan laadukkailta alushousuilta 
sekä luonnollisesti olevan huomaamaton ja varma.   

TEN Men Premium Fit täyttää kaikki edellä mainitut ominaisuudet. Siinä on miehekäs harmaa 
raidoitus, huomaamattomat lahkeensuut ja madallettu vyötärö kuten tavallisissa alushousuissa. 
Suoja on valmistettu pehmeästä hengittävästä materiaalista, ja se istuu hyvin päällä. Lisäksi 
suojan etuosaan on lisätty enemmän imukykyä miehen anatomian erityisvaatimukset 
huomioiden.

TENA Men Protective Underwear on kertakäyttöinen. Sen voi pukea aamulla ja unohtaa 
sitten sen olemassaolon. Olo on vapautunut, varma ja kuiva – koko päivän. 

  

Nykyisin käytössä oleva tuote TENA Men Premium Fit Protective Underwear  

TENA Men  
Level 2 ja Level 3

TENA Men Premium Fit Protective Underwear  
(M ja L)

TENA Men Premium Fit -suojaa suositellaan näiden tuotteiden rinnalle tai 
tilalle:   

TENA Pants Normal
TENA Pants Plus

TENA Men Premium Fit Protective Underwear  
 (M ja L)

TENA Men Premium Fit 
Protective Underwear
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– tyylitietoisten miesten keskivaikeaan ja vaikeaan 
inkontinenssiin

  

Valmistettu pehmeästä 
puuvillaa muistuttavasta 
kertakäyttöisestä 
materiaalista.

Pukemista helpottava merkki takana.Harmaa vyötärönauha.

Helppo riisua repäisemällä
sivusaumat auki.

Epämiellyttävien 
hajujen esto
(Odour Control).

Erittäin tehokas imuydin 
suojan etuosassa.

Hengittävä.  

Harmaat raidat.

Kun TENA Men Premium Fit 
halutaan vaihtaa, se on
helppo riisua 
repäisemällä sivusaumat auki. 

PREMIUM FIT

           Tuote/koko                    Tuote-                Hinta/laatikko           Hinta/pussi               Lantion ymp./imukyky
         numero                                    

     M         798312         72,00/48 kpl       19,00/12 kpl 75–100 cm 

     L          798310 64,00/40 kpl       17,10/10 kpl          95–125 cm
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Nykyisin käytössä oleva tuote TENA Men Active Fit Pants

TENA Men  
Level 2 ja Level 3

TENA Men Active Fit Pants
(M tai L)

TENA Men Active Fit -suojaa suositellaan näiden tuotteiden rinnalle tai tilalle:   

TENA Pants Normal
TENA Pants Plus

TENA Men Active Fit Pants
(M tai L)

– aktiivisille miehille varma ja huomaamaton suoja 
keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin
TENA Men Active Fit on juuri oikea suoja miehille, jotka haluavat liikkua, 
matkustella, harrastaa ja elää tavallista miehen elämää antamatta virtsan-
karkailun häiritä sitä.  

Miehekkään Navy Blue -sininen TENA Men Active Fit näyttää ja tuntuu ihan tavallisilta   
napakoilta alushousuilta. Suojan kuppimaiseksi muotoiltu etuosa takaa imukyvyn juuri siellä, 
missä sitä eniten tarvitaan. Bokserinomainen vyötärönauha sekä suorat lahkeensuut korostavat  
suojan alushousumaista ulkonäköä.

TENA Men Active Fit -suojat ovat kertakäyttöiset. Kun ne aamulla pukee päälle, voi huoletta 
nauttia päivän aktiviteeteista, ja olo on varma ja kuiva – koko päivän.     

TENA Men Active Fit Pants  
Uutta!
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ACTIVE FIT  

M (46–52)     772512        50,50/48 kpl        13,20/12 kpl   75–105 cm

L  (50–56)     772610        47,50/40 kpl       12,40/10 kpl       95–130 cm

                               

           Tuote/koko                    Tuote-                Hinta/laatikko           Hinta/pussi               Lantion ymp./imukyky
         numero                                    

Valmistettu pehmeästä 
täysin hengittävästä 
kertakäyttöisestä 
materiaalista.

Miehekkään bokserimainen 
leveä vyötärönauha.

Helppo riisua repäisemällä
sivusaumat auki.

Napakka ja näkymätön.

Epämiellyttävien 
hajujen esto
(Odour Control).

Erittäin tehokas kuppimainen
imuydin suojan etuosassa. 

Suorat lahkeensuut.  

Tummansininen
Navy Blue -väri

Kun TENA Men Active Fit 
halutaan vaihtaa, se on helppo riisua 
repäisemällä sivusaumat auki. 

– aktiivisille miehille varma ja huomaamaton suoja 
keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin
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TENA Pants Inkohousuja käytetään kuten tavallisia alushousuja. Ne soveltuvat 
erittäin hyvin henkilöille, jotka pystyvät itse selviytymään WC-käynneistään. 
TENA Pants Inkohousut on hyvä ratkaisu myös dementiasta ja reumasta kär-
siville sekä heille, jotka eivät halua käyttää perinteisiä inkontinenssisuojia. TENA 
Pants Inkohousut sopivat kaikille, joiden omatoimisuutta pyritään tukemaan. 

TENA Pants Inkohousut on valmistettu sataprosenttisesti hengittävästä materiaalista, joka 
vähentää iho-ongelmia. Vyötäröelastiikka, vuotosuojat ja hyvä istuvuus tekevät TENA Pants 
Inkohousuista mukavat ja varmat. Suojissa oleva Odour Control tai Odour Neutralizer vähen-
tävät epämiellyttävien hajujen syntymistä. Lisäksi suojassa oleva FeelDry™-ominaisuus pitää 
suojan pinnan ainutlaatuisen kuivana. TENA Pants Inkohousujen ConfioFit™-imuydin tekee 
suojasta huomaamattomamman ja ohuemman, mutta silti erittäin varman. 

TENA Pants Inkohousujen imukyky- ja kokovalikoima on markkinoiden suurin: 
- TENA Pants Discreet keskivaikeaan, 
- TENA Pants Normal ja Plus keskivaikeaan tai vaikeaan ja
- TENA Pants Super ja Maxi vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin.  

TENA Pants Inkohousujen imukyvystä kertovat pakkauksissa ja tuotteissa olevat 
pisaramerkinnät sekä värikoodit.

TENA Pants Inkohousut
– naisille ja miehille sopiva, varma ja turvallinen suoja 
keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin 

TENA Pants Bariatric XXL Inkohousut isokokoisille henkilöille 
Uudet, isokokoisten henkilöiden erityistarpeisiin suunnitellut TENA Pants Bariatric 
Inkohousut on valmistettu pehmeästä miellyttävästä materiaalista. Niissä on kaksois-
reunavuotosuojat kuten muissakin inkohousuissa. Lisäksi vyötärönauhan takaosassa 
on sininen raita auttamassa suojan oikein päin pukemista. 
Tuote tulee TENA Kauppaan marraskuussa 2018.

Uutta!
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Kun TENA Pants Inkohousut halutaan vaihtaa, ne on 
helppo riisua repäisemällä sivusaumat auki. 

Sataprosenttisesti hengittävä, 
pehmeä ja joustava materiaali.

Takaosassa olevan teipin avulla 
käytetty suoja saadaan käärittyä rullalle.

Korkeammat ja 
pehmeämmät reuna-

vuotosuojat estävät
reunavuotoja tehokkaasti.

Väriraidat auttavat 
tunnistamaan imukyvyn:

Sininen – Plus
Vihreä – Super

Lila – Maxi.

Pintakuiva materiaali 
suojaa ihoa ja saa olon 
tuntumaan mukavalta 

(FeelDry™).
 

Suojassa olevat Odour Control
tai Odour Neutralizer vähentävät 
epämiellyttävien hajujen syntymistä. 

Kosteusilmaisimesta on 
helppo havaita, koska 
suoja pitää vaihtaa.
  
Ainutlaatuinen ConfioFit™-kaksois-
kanavainen imuydin sitoo virtsan 
nopeasti ja pitää olon kuivana.  

TENA Pants Bariatric XXL Inkohousut isokokoisille henkilöille
             Tuote/koko                              Tuote- Hinta/laatikko  Hinta/pussi                 Lantion ymp./imukyky 

          numero            

Uutta!

Saatavana marraskuussa 2018.

             Tuote/koko                              Tuote- Hinta/laatikko  Hinta/pussi                 Lantion ymp./imukyky 
          numero            

DISCREET 

PLUS

SUPER
S
M
L
XL

793462
793562
793662
793762

51,50/48 kpl
57,50/48 kpl 
63,50/48 kpl
75,90/48 kpl

13,50/12 kpl
15,50/12 kpl 
16,90/12 kpl
20,50/12 kpl

65–85 cm
80–110 cm

100–135 cm
120–160 cm

M
L

792100
793100

89,60/96 kpl
89,50/80 kpl

11,90/12 kpl 
14,50/10 kpl

75–100 cm
95–125 cm

MAXI
M
L
XL

794560
794660
794760

59,90/40 kpl 
63,50/40 kpl
67,50/40 kpl

15,90/10 kpl 
16,90/10 kpl
17,90/10 kpl

 80–110 cm
100–135 cm
120–160 cm

XXL  792862 89,90/48 kpl  23,90/12 kpl  150–203 cm
 

NORMAL 
S 

M
L
XL 

    791465
791568
791668
791765

47,50/60 kpl
56,50/72 kpl
64,10/72 kpl
 98,90/90 kpl

12,50/15 kpl
14,90/18 kpl
16,90/18 kpl
17,50/15 kpl

65–85 cm
80–110 cm

100–135 cm
120–160 cm

*) XXS-koko soveltuu myös lapsille

XXS*)

XS
S
M
L
XL

792214
792314
792464
792564
792664
792762

51,10/56 kpl
56,90/56 kpl
57,50/56 kpl
58,90/56 kpl
66,90/56 kpl
65,90/48 kpl

13,50/14 kpl
15,10/14 kpl
15,10/14 kpl
15,50/14 kpl
17,50/14 kpl
17,50/12 kpl

           40–70 cm  
50–70 cm
65–85 cm

80–110 cm
100–135 cm
120–160 cm
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*) Lähde: Cederqvist T, Magnusson B, Axelsson JRC.
Ergonomia hygieniatuotteissa, Linköpingin yliopisto, 2002

TENA Flex Vyövaipan ainutlaatuisista ominaisuuksista hyötyvät sekä suojan 
käyttäjä että hoitaja. TENA Flex Vyövaippa soveltuu liikkuvalle ja vuoteessa 
olevalle henkilölle. 
 
TENA Flex Vyövaippa on valmistettu sataprosenttisesti hengittävästä materiaalista, joka auttaa 
ihoa pysymään kunnossa. TENA Flex Vyövaipan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös 
ergonomiaan, sillä pukemista helpottava vyö vähentää auttajan selkään kohdistuvaa kuormitusta.* 

Liikkeitä myötäilevä vyötäröelastiikka sekä joustava vyö saavat suojan istumaan hyvin, mikä 
vähentää reunavuotojen määrää. Suojan pinta pysyy ainutlaatuisen kuivana suojassa olevan 
FeelDry™-ominaisuuden ansiosta. 

TENA Flex Vyövaipan imukyvystä kertovat pakkauksissa ja tuotteissa olevat pisaramerkinnät 
sekä värikoodit. Suojan ulkopinnassa olevan kosteusilmaisimen avulla voi helposti havaita, 
milloin suoja tulee vaihtaa – keltainen väri muuttuu kastuessaan siniseksi.

TENA Flex Vyövaippaa on viittä eri imukykyä.

           
                

 

TENA Flex Vyövaipat 
– naisten ja miesten keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin 
vaikeaan inkontinenssiin
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Suojan vaihto hoidettavan seisoessa. Suojan vaihto hoidettavan ollessa makuulla.

Pehmeän vyön avulla suoja 
saadaan helposti puettua, koska 

tarrat voidaan kiinnittää vyössä 
mihin kohtaan tahansa. 

Vyötäröelastiikan ansiosta 
suoja istuu hyvin päällä.

Hengittävä, kangasta 
muistuttava materiaali.
 Anatomisesti muotoiltu 
imuydin sitoo virtsan 
sisäänsä.

Pintakuiva materiaali suojaa ihoa 
ja saa käyttäjän olon tuntumaan 
mukavalta (FeelDry™).

Kosteusilmaisimesta on helppo 
havaita koska suoja pitää vaihtaa.

Ainutlaatuinen vyön elastiikka 
joustaa ja myötäilee kehon 

liikkeitä kiristämättä. 
Suoja istuu hyvin päällä.  

Reunavuotosuojat pitävät 
virtsan suojassa ja vähentävät 
mahdollisia reunavuotoja.

S
M
L
XL 

723130
723230
723330
723430

62,30/90 kpl
64,30/90 kpl
76,40/90 kpl

101,80/90 kpl

61–87 cm
71–102 cm
83–120 cm

105–153 cm

S
M
L
XL

724130
724230
724330
724430

65,30/90 kpl
68,60/90 kpl
82,20/90 kpl

109,00/90 kpl

61–87 cm
71–102 cm
83–120 cm

105–153 cm

PLUS

NORMAL

SUPER

S
M
L
XL

725122
725222
725322
725421

54,40/66 kpl
57,60/66 kpl 
68,60/66 kpl
76,40/63 kpl

61–87 cm
71–102 cm
83–120 cm

105–153 cm

MAXI

 
S
M
L
XL
 

 
M
L
 

 
725130
725220
725320
725400

 

 
722234
722334

 

 
72,50/60 kpl
76,90/60 kpl 
88,70/60 kpl
90,50/51 kpl

 

 
  61,20/102 kpl 
71,40/102 kpl

 

61–87 cm
71–102 cm
83–120 cm

105–153 cm

71–102 cm
83–120 cm

ULTIMA

             Tuote/koko                                Tuote- Hinta/laatikko         Hinta/pussi                  Lantion ymp./imukyky 
            numero             

22,00/30 kpl
22,70/30 kpl
27,00/30 kpl
36,00/30 kpl

23,10/30 kpl
24,20/30 kpl
29,00/30 kpl
38,50/30 kpl

19,20/22 kpl
20,40/22 kpl 
24,40/22 kpl
27,00/21 kpl

 
25,50/20 kpl
27,20/20 kpl 
31,30/20 kpl
31,50/17 kpl

 

 
21,60/34 kpl 
25,20/34 kpl
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TENA Slip Teippivaipat kuuluvat perinteisiin inkontinenssisuojiin. 
Teipit voidaan avata ja kiinnittää useita kertoja ja näin saadaan suoja 
istumaan hyvin päällä.
 
Teippivaipat valmistetaan pehmeästä, hengittävästä kuitukangasmateriaalista. Suojien 
pinnassa oleva FeelDry™-ominaisuus pitää suojat ainutlaatuisen kuivan tuntuisina. 
Lisäksi käyttömukavuutta lisää suojien ulkopinnassa oleva kosteusilmaisin. Sen avulla on 
helppo havaita, koska suoja tulee vaihtaa – keltainen väri muuttuu kastuessaan siniseksi.

TENA Slip Teippivaippojen imukyvystä kertovat pakkauksissa ja tuotteissa olevat 
pisaramerkinnät sekä värikoodit. 

TENA Slip Teippivaippoja on saatavana neljää eri imukykyä sekä useita eri kokoja. 

TENA Slip Teippivaipat
– naisten ja miesten keskivaikeaan, vaikeaan ja 
erittäin vaikeaan inkontinenssiin

TENA Slip Junior Teippivaippa pienikokoisille henkilöille  
TENA Slip Teippivaippojen uusi Junior-koko (XXS) soveltuu pienikokoisille aikuisille 
sekä lapsille, joille perinteiset lastenvaipat ovat liian pieniä. 

TENA Slip Bariatric Teippivaippa isokokoisille henkilöille
Uudet, isokokoisten henkilöiden erityistarpeisiin suunnitellut TENA Slip Bariatric 
-suojat on valmistettu täysin hengittävästä ConfioAir™-materiaalista. Leveällä tarralla 
suljettavat joustavat sivupaneelit mahdollistavat suojan hyvän istuvuuden. 

Uutta!

Uutta!
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Kosteusilmaisimesta 
on helppo havaita koska 
suoja tulee vaihtaa.

Erittäin imukykyinen 
ja pitkä massaydin
sitoo virtsan nopeasti 
ja tehokkaasti.

Anatomisesti muotoillut
reunavuotosuojat

estävät mahdollisia 
reunavuotoja.

Teipit voidaan avata ja 
kiinnittää useita kertoja.

Pintakuiva materiaali suojaa
 ihoa ja saa käyttäjän olon

tuntumaan miellyttävältä
(FeelDry™).

Vyötäröelastiikka
saa suojan istumaan hyvin.

PLUS

SUPER

MAXI

 
XS
S
M
L

710430
710530
710630
710730

 

                         56,10/90 kpl
                         58,90/90 kpl
   62,10/90 kpl
   72,50/90 kpl

                       107,90/128 kpl

49–74 cm
56–85 cm

73–122 cm
 92–144 cm

S
M
L
XL

710824
710924
711022
711026 

52,50/72 kpl
58,80/72 kpl 
70,90/66 kpl
83,50/72 kpl

56–85 cm
73–122 cm

 92–144 cm
120–160 cm

S
M
L
XL
    

711130
711228
711428
711023 

58,50/90 kpl
60,20/84 kpl 
73,20/84 kpl
76,50/84 kpl      

56–85 cm
73–122 cm

 92–144 cm
120–160 cm 

ULTIMA 
M
L
XL 

710521
710621 
710622

 74,50/63 kpl
86,90/63 kpl
84,90/54 kpl

 73–122 cm
 92–144 cm

120–160 cm

Hengittävä materiaali.

 
XXL
3XL

SUPER
 

61490
61391

 

 97,50/64 kpl
64,00/32 kpl

 163–178 cm
175–244 cm

TENA Slip Bariatric Teippivaippa isokokoisille henkilöille
               Tuote/koko                           Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Lantion ymp./imukyky
        

 
XXS
 

PLUS  
700028

  
 50-60 cm

 

TENA Slip Junior Teippivaippa pienikokoisille henkilöille

               Tuote/koko                           Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Lantion ymp./imukyky
        

28,50/32 kpl     Uutta!

Uutta!

               Tuote/koko         Tuotenumero       Hinta/laatikko            Hinta/pussi                Lantion ymp./imukyky
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TENA Comfort Kouruvaipat
– naisten ja miesten keskivaikeaan, vaikeaan ja 
erittäin vaikeaan inkontinenssiin

TENA Comfort Kouruvaipat kuuluvat ns. perinteisiin inkontinenssisuojiin. 
Niitä käytetään esimerkiksi TENA Fix Hygieniahousujen tai TENA Fix Cotton 
Special Puuvillahousujen kanssa. Kouruvaipat valmistetaan hengittävästä 
materiaalista.

TENA Comfort Kouruvaipoissa on hengittävä ConfioAir™-taustamateriaali, joka ylläpitää ihon 
hyvinvointia. Lisäksi suojassa oleva FeelDry™-ominaisuus pitää suojan pinnan ainutlaatuisen 
kuivana, ja suojan pehmeä kuitukangasmateriaali tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.

TENA Comfort Kouruvaippoja on viittä eri imukykyä. 

TENA Comfort Kouruvaipan imukyvystä kertovat pakkauksissa ja tuotteissa olevat 
pisaramerkinnät sekä värikoodit.

Suojan ulkopinnassa olevan kosteusilmaisimen avulla voi helposti havaita, milloin suoja 
tulee vaihtaa – keltainen väri muuttuu kastuessaan siniseksi.
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TENA Comfort Kouruvaipat
– naisten ja miesten keskivaikeaan, vaikeaan ja 
erittäin vaikeaan inkontinenssiin

Pintakuiva materiaali 
suojaa ihoa ja saa
käyttäjän olon
tuntumaan mukavalta
(FeelDry™).

Kosteusilmaisimesta 
on helppo havaita 
koska suoja 
tulee vaihtaa.

Anatomisesti muotoiltu.

                       Tuote                            Tuotenumero          Hinta/myyntierä                     Imukyky

PLUS     29,90/92 kpl

   35,30/80 kpl

    37,10/72 kpl

759128 34,80/56 kpl

EXTRA

SUPER

MAXI

NORMAL 752742

752846

   753040

758136

32,70/126 kpl

Pehmeä ja hengittävä materiaali 
ennaltaehkäisee iho-ongelmien 

syntymistä.

TENA Maxi-vaippa  

     Tuote nimi                  Tuotenumero        Hinta/ltk                  Hinta/pussi              Muut tuotetiedot

Suorakaiteen muotoinen, muoviton lisävaippa.

Maxi-vaippa    753900       49,40/160 kpl     13,10/40 kpl           Koko: 20x60 cm           

Ainutlaatuinen All-Round-
Barrier -reunavuotosuoja tekee 

suojasta kuppimaisen
ja estää mahdollisia 

reunavuotoja.
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Housut inkontinenssisuojien 
kiinnittämiseen

Inkontinenssisuojan varmuutta lisää huomattavasti suojan hyvä istuvuus. 
Esimerkiksi teippikiinnitteiset suojat, kuten TENA Lady ja TENA Men vaativat 
parikseen hyvin istuvat housut. Sellaisia ovat muun muassa perinteiset 
kummallekin sukupuolelle sopivat TENA Fix Hygieniahousut.

Uutena tuotteena on valikoimiimme tullut isokokoisille henkilöille tarkoitetut
TENA Fix Bariatric Hygieniahousut, joita on kahta kokoa: 4XL ja 5XL.

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Vyötärön ymp./väri

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Vyötärön ymp./väri

S

M

L

XL

XXL

754054

754056

754058

754060

754052

754067

754068

3,60/5 kpl

4,20/5 kpl 

5,20/5 kpl

5,70/5 kpl 

6,30/5 kpl

7,60/5 kpl

9,10/5 kpl

    70–90 cm/keltainen   

  80–100 cm/sininen

  90–110 cm/ruskea

100–120 cm/vihreä 

120–140 cm/oranssi

140–200 cm/harmaa

160–230 cm/harmaa

Helppokäyttöiset, saumattomat ja ilmavat hygieniahousut pitävät inkontinenssisuojan hyvin 
paikoillaan ja antavat käyttäjälle varman ja mukavan tunteen. TENA Fix Hygieniahousut sovel-
tuvat sekä naisille että miehille, ja niitä on saatavana viittä eri kokoa. Vyötärönauhan väriraidasta 
löytyvät pesuohjeet: voidaan pestä normaalin pyykin mukana jopa 50 kertaa, ei kloorivalkaisua. 
Kuivausrummun käyttö sallittu. Lisäksi vyötärönauhaan on mahdollista merkitä käyttäjän nimi 
ja huonenumero.

TENA Fix Hygieniahousut

  4XL

  5XLUutta!

TENA Fix Bariatric Hygieniahousut isokokoisille henkilöille
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SAFEHIP® AirX™ Lonkkasuojahousut 
Naisille ja miehille ympäri vuorokauden käytettäväksi tarkoitetut SAFEHIP® AirX™ Lonkka-
suojahousut suojaavat lonkkamurtumilta niissä olevien kiinteästi ommeltujen pehmeiden 
suojien ansiosta. Lonkkasuojahousuja voidaan käyttää yhdessä inkontinenssisuojan kanssa.
Housujen materiaali on puuvillan (58 %), polyamidin (36 %) ja elastaanin (6 %) sekoitusta, 
ja ne voidaan pestä 95 asteessa ja kuivata kuivausrummussa.
SAFEHIP® AirX™ Lonkkasuojahousut ovat yksittäin pakattuja ja niitä on neljää eri kokoa.

Housut lonkkamurtumien estämiseen

                       Tuotteen  koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Lantion ymp.

S

M

L

XL

99955001

99955002

99955003

99955004

85,70/1 kpl

85,70/1 kpl 

85,70/1 kpl

85,70/1 kpl

    75–95 cm 

  90–110 cm

100–120 cm

110–140 cm

Erittäin korkealaatuiset, pehmeät puuvillahousut istuvat vartalonmyötäisesti ja pitävät suojan 
hyvin paikoillaan. Elastiset puuvillahousut soveltuvat sekä naisille että miehille. Kestävät ainakin 
100 pesukertaa. Pesu 60–95 asteessa. Kuivausrummun lämpötila max. 60 astetta.

TENA Fix Cotton Special Puuvillahousut

S

M

L

XL

XXL

756603

756604

756606

756607

756608

 

6,50/kpl

6,90/kpl

7,50/kpl

7,90/kpl

9,10/kpl

 

65–85 cm/keltainen

70–90 cm/sininen

80–100 cm/ruskea

95–120 cm/vihreä 

110–130 cm/oranssi

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Vyötärön ymp./väri
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TENA Poikkilakanat
Suurikokoinen TENA Poikkilakana soveltuu erittäin hyvin vuoteen suojaukseen. Poikkilakanan 
tausta on kosteutta läpäisemätöntä polyeteeniä. Pitkillä sivuilla kulkevat parafiiniraidat ehkäisevät 
tehokkaasti reunavuotoja. TENA Poikkilakana on valmistettu imukykyisestä selluloosasta ja on 
lankavahvistettu. Saatavana kaksi eri kokoa.  

TENA Bed Vuodesuojat
TENA Bed Vuodesuojia käytetään mm. vuoteen ja istuinten suojauk-
sessa, näytteidenottotilanteissa sekä alustan suojaamisessa pesun 
aikana. Vuodesuojien pehmeä pintamateriaali ja eri koot mahdollistavat 
yksilöllisen ratkaisun. Suojien kennomainen pintakuviointi tekee niistä 
erittäin imukykyisiä. 

80x175 cm

80x140 cm

784430

774452

 48,30/75 kpl    

             53,30/100 kpl         

Lankavahvistettua
selluloosaa

Lankavahvistettua
selluloosaa

Tuotteet vuoteen ja 
vaatteiden suojaamiseen

40x60 cm

60x60 cm

60x75 cm

60x90 cm

80x90 cm

180x80 cm

60x60 cm

60x90 cm

  

770114

770109

770116

770111

770108

771103

770207

770208

 40,30/180 kpl       7,20/30 kpl

 37,30/120 kpl     10,20/30 kpl

 30,90/90 kpl     11,10/30 kpl

 51,40/120 kpl     14,10/30 kpl

 40,30/80 kpl     11,00/20 kpl

 57,00/80 kpl     15,50/20 kpl

 42,30/120 kpl     11,50/30 kpl

 30,20/60 kpl     16,50/30 kpl

TENA Bed Plus

TENA Bed Plus

TENA Bed Plus

TENA Bed Plus

TENA Bed Plus

TENA Bed Plus Wings

TENA Bed Super

TENA Bed Super

                       Tuotteen koko     Tuotenumero    Hinta/laatikko          Hinta/pussi             Muut tuotetiedot

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Muut tuotetiedot
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4,60/20 kpl Paperimassaa

TENA Ruokalaput
Ruokalaput suojaavat vaatteita hyvin, koska niissä on täysin läpäisemätön polyeteenimuovi 
kahden pehmeän ja imukykyisen selluloosakerroksen välissä. Kiinnitysnauhat pitävät ruokalapun 
hyvin paikoillaan. Ruokalappua voidaan käyttää kahteen kertaan. Ruokailun jälkeen pehmeää 
ruokalappua voidaan käyttää myös suun pyyhkimiseen.

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Muut tuotetiedot

S/M, 40x50 cm  

M/L, 40x70 cm

720511

720611

11,90/150 kpl

14,50/150 kpl 

Kiinnitysnauhat ja 
valmis tasku 
kummassakin koossa

Kertakäyttöiset esiliinat

                       Tuotteen koko              Tuotenumero          Hinta/myyntierä            Muut tuotetiedot

125 cm pitkä 999153    15,10/50 kpl Kirkas polyeteeni

117 cm pitkä  999676 25,70/100 kpl Valkoinen polyeteeni

Kertakäyttöiset esiliinat soveltuvat vaatteiden suojaamiseen hoitotyön yhteydessä, esim. pesutilanteissa.

Kertakäyttöinen kaarimalja

  Tuotteen nimi                     Tuotenumero              Hinta/myyntierä            Muut tuotetiedot

     Kertakäyttöinen kaarimalja 999279

Kertakäyttöiset kaarimaljat soveltuvat erinomaisesti esim. keräysastioiksi (roskat, taitokset, eritteet), 
pesemisen apuvälineiksi sekä huuhtelualustoiksi.

Kertakäyttöiset käsineet

99936558
99936559
99936560

                       Tuotteen nimi              Tuotenumero          Hinta/myyntierä           Koko

8,90/100 kpl
8,90/100 kpl
8,90/100 kpl

Small
Medium
Large

VINYYLIKÄSINE
Puuteriton. Esim. vaipanvaihtoon, 
haavanhoitoon ja vuodepesuihin, 
pituus 24 cm.
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Nestemäisille TENA Ihonhoitotuotteille on myönnetty Joutsenmerkki 

Joutsenmerkki on arvostettu, riippumaton Pohjoismainen ympäristömerkki. Se myönnetään 
tuotteille, jotka täyttävät tiukat elinkaariajatteluun perustuvat ympäristövaatimukset. Huomiota 
kohdistetaan tuotteiden raaka-aineille, valmistukseen, käyttöön ja loppusijoitukseen. Vaatimuksia 
asetetaan myös laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Joutsenmerkki on myönnetty seuraaville TENA Ihonhoitotuotteille:

- TENA Wash Cream Pesuvoide, 
- TENA Shampoo & Shower Suihkushampoo, 
- TENA Skin Lotion Kosteusemulsio,
- TENA  Skin Cream Perusvoide, 
- TENA  Skin Care Oil Ihoöljy, 
- TENA Barrier Cream Suojavoide ja 
- TENA Zinc Cream Sinkkivoide. 3090 0244

Dermatologisesti testatut TENA Ihonhoitotuotteet on kehitetty 
erityisesti kuivalle, herkälle ja vanhenevalle iholle. Kaikki tuotteet 
on tutkittu sarjalla kliinisiä testejä, jotka on tehty yhteistyössä 
terveydenhoitohenkilökunnan kanssa.

TENA Ihonhoitotuotteet on luokiteltu niin, että kullekin käyttäjälle on helppo valita juuri
hänelle soveltuvat tuotteet. Jokainen tuote on merkitty selkeästi, jotta tuotteiden tunnistaminen
ja oikeanlainen käyttö olisi helpppoa. Luokat ovat yhdenmukaisia ihonhoidon kolmen
perusvaiheen kanssa; puhdistus (ilman vettä ja veden kanssa), kosteutus ja suojaus.

     

TENA Ihonhoitotuotteet 
henkilökohtaiseen hygieniaan
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TENA Wash Cream Pesuvoide/ 
TENA Wash Mousse Pesuvaahto 
TENA Wash Cream Pesuvoiteen ja TENA Wash Mousse Pesuvaahdon
pehmeä koostumus parantaa ihon kuntoa suojaamalla 
herkkää vanhenevaa ihoa.

TENA Wash Cream Pesuvoidetta ja TENA Wash Mousse Pesuvaahtoa
käytetään ensisijaisesti vaippa-alueen ihon puhdistukseen inkontinenssi-
suojien vaihdon yhteydessä, mutta niitä voidaan käyttää myös koko 
kehon puhdistamiseen. Sekä pesuvoide että pesuvaahto sopivat 
herkän ihon puhdistamiseen ja kosteuttamiseen eikä niitä tarvitse 
huuhdella pois vedellä. 
TENA Pesuvoide ja TENA Pesuvaahto auttavat säilyttämään ihon 
luonnollisen pH-tasapainon ja ehkäisemään hajujen muodostumista.  

                     Pakkauskoko                Tuotenumero    Hinta/myyntierä        Muut tuotetiedot                 Säilyvyys     
                                                  (tämän ryhmän tuotteilla)  
               

  250 ml tuubi                  4237 2,70/kpl Miedosti hajustettu
  500 ml pumppupullo       4242 4,30/kpl Miedosti hajustettu      36 kk avaamatta
1000 ml pumppupullo 4249 8,10/kpl Miedosti hajustettu       12 kk avattuna
1000 ml pumppupullo    4258 8,10/kpl Hajusteeton
  400 ml aerosolipullo*)    4246 4,20/kpl Miedosti hajustettu
   

TENA Wet Wipe Kostea pyyhe
Pehmeät ja paksut TENA Wet Wipe Kosteat pyyhkeet       
ovat valmiiksi kostutettuja jolloin ihon puhdistaminen,     
hoitaminen ja suojaaminen onnistuvat samanaikaisesti.

Dermatologisesti testatut TENA Wet Wipe Kosteat pyyhkeet ovat mieto vaihtoehto 
saippualle ja vedelle. Ensisijaisesti niitä käytetään vaippa-alueen ihon puhdistukseen suojan vaihdon 
yhteydessä, mutta ne soveltuvat myös koko kehon puhdistamiseen. Yksittäinen pyyhe on helppo 
ottaa pakkauksesta hygieenisesti muihin pyyhkeisiin koskematta. Käytetyt TENA Wet Wipe pyyhkeet 
hävitetään sekajätteiden mukana, niitä ei saa laittaa WC-pönttöön. 

  
        Ihon puhdistus ilman vettä

  29x22 cm     6479         52,50/12 pakk.    4,80/pakk.     Miedosti            30 kk tuotantopäivästä
            hajustettu

            Tuotteen koko    Tuotenumero       Hinta/ltk               Hinta/pakkaus      Muut tuotetiedot       Säilyvyys   
                                           

*) Aerosolipullo ei ole Joutsenmerkitty
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TENA Wet Wash Glove Kostea pesukinnas
Pehmeä ja valmiiksi kostutettu pesukinnas on miellyttävä ja kätevä koko   
kehon päivittäiseen pesuun. Se on hyvä vaihtoehto vedelle ja saippualle.

Dermatologisesti tutkittu, hajusteeton TENA Wet Wash Glove on 
tarkoitettu päivittäin tapahtuvaan koko kehon pesuun. Se sisältää 
ihoa hoitavaa, puhdistavaa pesuemulsiota, jota ei huuhdota pois 
vedellä. TENA Wet Wash Glove on miellyttävä ja hygieeninen 
vaihtoehto vedelle ja saippualle.
Avaamaton pakkaus voidaan lämmittää mikrossa (30 sek/600 W)
käyttömukavuuden parantamiseksi. Avattu pakkaus
on käytettävä 48 tunnin sisällä avaamisesta. 

TENA Shampoo Cap Hiustenpesumyssy
Shampoo ja hoitoaine samassa myssyssä.

Kertakäyttöinen TENA Shampoo Cap Hiustenpesumyssy on hyvä ratkaisu 
hiustenpesuun henkilöille, joita on vaikea liikutella ja joiden kohdalla 
perinteinen hiustenpesu on hankalaa. 
Hiustenpesumyssy sisältää hiuksiin jätettävää, veden, shampoon 
ja hoitoaineen korvaavaa pesunestettä. 
Myssyn käyttö on helppoa: Se laitetaan päähän ja päätä hierotaan 
hellästi myssyn läpi pari minuuttia. Hiukset tulevat puhtaiksi ja raikkaiksi.
Ne voidaan sen jälkeen muotoilla normaaliin tapaan.  
TENA Shampoo Cap Hiustenpesumyssyä voidaan käyttää huoneenlämpöisenä, 
mutta avaamattoman pakkauksen voi myös lämmittää mikrossa (30 sek/500 W).  
Hiustenpesu tuntuu tällöin entistä mukavammalta. 
Myssyn lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä, etenkin myssyssä olevan kuminauhan osalta.  
TENA Shampoo Cap Hiustenpesumyssy on miedosti hajustettu.

HUOM! 
Käytä kintaan 

molemmat 
puolet!

Pakkauskoko                   Tuotenumero          Hinta/myyntierä               Säilyvyys
                               

   1048                      3,50/kpl                Miedosti hajustettu          30 kk tuotantopäivästä
  

                Tuotenumero            Hinta/myyntierä                Muut tuotetiedot                       Säilyvyys     
                   

  5 kpl pakkaus                 1163          1,55/pakkaus             24 kk tuotantopäivästä
  8 kpl pakkaus                 1160          1,95/pakkaus             24 kk tuotantopäivästä
   

        Ihon puhdistus ilman vettä



tenakauppa.fi / 39

Ihon puhdistus veden kanssa

TENA  Shampoo & Shower Suihkushampoo on valmistettu miedoista,
mutta tehokkaasti puhdistavista aineista. Hiuksista tulee helposti 
kammattavat sen hoitavien ja sähköisyyttä estävien aineiden
ansiosta. TENA  Shampoo & Shower Suihkushampoo ei ärsytä silmiä.
Tuote on miedosti hajustettu.

                Tuotteen pakkauskoko     Tuotenumero    Hinta/myyntierä        Muut tuotetiedot                 Säilyvyys   
                       

500 ml pumppupullo     1207 4,00/kpl Miedosti hajustettu      36 kk avaamatta
          24 kk avattuna

   

TENA Shampoo & Shower Suihkushampoo
TENA Shampoo & Shower Suihkushampoo on kehitetty erityisesti 
herkän ihon hoitoon. Sitä voidaan käyttää sekä koko keholle että 
myös hiuksille. TENA Shampoo & Shower Suihkushampoo 
huuhdellaan iholta vedellä.
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TENA Skin Lotion Kosteusemulsio

TENA Skin Care Oil Ihoöljy

Kevyt emulsio normaalille ja kuivalle iholle.    

        Ihon kosteutus

Dermatologisesti testattu TENA  Skin Lotion Kosteusemulsio soveltuu 
koko kehon päivittäiseen kosteuttamiseen etenkin suihkun ja kylvyn jälkeen. 
Se sisältää luonnollisia kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät ihon pehmeänä 
ja sileänä. TENA Skin Lotion Kosteusemulsio imeytyy ihoon nopeasti  
ja tahraamatta. Tuote on miedosti hajustettu.  

TENA Skin Cream Perusvoide
Erittäin kuivan ja herkän ihon perusvoide.  

TENA  Skin Cream Perusvoide on tarkoitettu kuivan ja herkän ihon 
päivittäiseen käyttöön. Se imeytyy ihoon nopeasti ja lievittää ihon 
kuivuudesta johtuvaa kutinaa. Koostumukseltaan TENA Skin Cream 
Perusvoide on täyteläisempää kuin TENA Skin Lotion Kosteusemulsio. 
Tuote on hajusteeton.
  

TENA Skin Care Oil Ihoöljy on kehitetty ehkäisemään ihon 
kuivuutta. Sitä voidaan sekoittaa pesuveteen tai levittää 
suoraan iholle.

TENA  Skin Care Oil Ihoöljy puhdistaa ja hoitaa hellävaraisesti kuivaa ja 
herkkää ihoa. Sitä suositellaan käytettäväksi vanhenevalle iholle. TENA Skin Care 
Oil imeytyy ihoon helposti ja tahraamatta. Tuote ei sisällä hajusteita eikä 
säilöntäaineita.
  

TENA Skin Lotion     500 ml pumppupullo      1115   6,60/kpl 

TENA Skin Cream   150 ml tuubi    4234    4,30/kpl

TENA Skin Care Oil   250 ml pullo    1176             6,60/kpl 

               Tuotteen nimi                    Pakkaus   Tuotenumero     Hinta/myyntierä     Säilyvyys             
                                                                            (tämän ryhmän tuotteilla)

36 kk avaamatta

12 kk avattuna 
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TENA Skin Care Oil Ihoöljy on kehitetty ehkäisemään ihon 
kuivuutta. Sitä voidaan sekoittaa pesuveteen tai levittää 
suoraan iholle.

36 kk avaamatta

12 kk avattuna 

Ihon suojaus

TENA Barrier Cream Suojavoide
Ennaltaehkäisevään käyttöön korvaamaan ihon omaa heikentynyttä
suojamekanismia.    

TENA  Barrier Cream Suojavoide muodostaa iholle läpinäkyvän ja tehokkaan 
kosteutta kestävän suojan, minkä vuoksi se sopii hyvin herkälle ja erityistä 
suojaa vaativalle iholle. Se suojaa ihoa inkontinenssin yhteydessä ja ehkäisee 
hajujen muodostumista. Voiteen läpinäkyvyyden johdosta ihon kunto on 
helppo tarkistaa voiteen levittämisen jälkeen.  
TENA  Barrier Cream Suojavoide on hajusteeton ja säilöntäaineeton.

TENA Zinc Cream Sinkkivoide
 Suojaa ja hoitaa herkkää ja ärtynyttä ihoa.

    TENA  Zinc Cream Sinkkivoide sisältää E-vitamiinia ja 10 % sinkkioksidia. 
Sitä käytetään paikoissa, joissa esimerkiksi inkontinenssin seurauksena 
iho on ärtynyt. TENA  Zinc Cream Sinkkivoidetta voidaan käyttää myös 
sääri- ja makuuhaavojen sekä kuivien kantapäiden, kynsivallien ja huulien 
hoidossa. Tuote on helppo levittää ja poistaa. 
TENA  Zinc Cream Sinkkivoide on hajusteeton ja säilöntäaineeton.

   

TENA Barrier Cream     150 ml tuubi          4417   5,00/kpl

TENA Zinc Cream    100 ml tuubi          4288    5,40/kpl

 

               Tuotteen nimi                     Pakkaus      Tuotenumero              Hinta/myyntierä      Säilyvyys             
                                                                     (tämän ryhmän tuotteilla)

36 kk avaamatta

24 kk avattuna 
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TENA  Pesulaput
TENA Cellduk ja TENA Softwipe Pesulaput soveltuvat erityisesti 
herkän ja ikääntyvän ihon päivittäiseen hoitoon yhdessä 
TENA Wash Cream Pesuvoiteen tai TENA Wash Mousse Pesuvaahdon 
kanssa. Vedellä kostutettuina niistä tulee erittäin 
pehmeitä.   

TENA  Pesulaput soveltuvat erittäin hyvin paitsi henkilö-
kohtaiseen pesuun, myös siivoukseen. TENA Cellduk 
on valmistettu lankavahvistetusta, märkälujasta selluloosasta. 
TENA Softwipe  on valmistettu pehmeästä, nukkaamattomasta 
materiaalista.
 

TENA  Pesukinnas, vuoriton    16x25 cm             740400  12,60/200 kpl  

TENA  Pesukinnas, vuorillinen    16x25 cm             740500  11,50/175 kpl  

               Tuotteen nimi                    Tuotteen koko      Tuotenumero              Hinta/myyntierä          
     

  TENA Cellduk          25x26 cm             744000             9,90/200 kpl

  TENA Softwipe        30x32 cm             740710           10,90/135 kpl

                Tuotteen nimi  Tuotteen koko                Tuotenumero           Hinta/myyntierä          
     

TENA  Pesukintaat
Pehmeä ja paksu materiaali tekee pesukintaista hellävaraiset. 
Kertakäyttöisellä vedellä kostutetulla pesukintaalla on 
miellyttävä puhdistaa herkkä iho tehokkaasti yhdessä 
TENA Wash Cream Pesuvoiteen tai TENA Wash Mousse 
Pesuvaahdon kanssa.    

Käteen hyvin istuvat TENA  Pesukintaat on valmistettu pehmeästä, 
imukykyisestä, tekstiiliä muistuttavasta materiaalista.  
Valittavana on sekä vuoriton että muovivuorattu malli (lateksiton).  

Muut ihon hoitoon ja puhdistukseen 
käytettävät tuotteet
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Tehokasta hikisuojaa herkkäihoisille ja hajusteettomia tuotteita arvostaville. 
Hajusteettoman tuotteen kaksivaikutteinen teho ehkäisee sekä hienhajun 
että kainaloiden kostumista. Tuotteen sisältämä allantoiini rauhoittaa ja 
hoitavat öljyt hellivät ihoa. Sopii sekä naisille että miehille. Hellästi tehokas. 
LV-tuotteet on kehitetty yhteistyössä suomalaisten ihoasiantuntijoiden sekä 
Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

LV Roll-on antiperspirantti 

Desinfektol® G – kosteuttava käsihuuhde 
ja desinfektioaine iholle   

Desinfektol® G on tehokas, nopea ja turvallinen. Koostumukseltaan se on etanoli-
pohjainen ja lievästi geelimäinen. Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva käsihuuhde 
sisältää ihoa hoitavaa glyseriiniä. Desinfektol® G:llä on hyvä teho bakteereihin ja 
myös muun muassa influenssaviruksiin.

Käyttöohje: Pese likaiset kädet. Annostele huuhdetta reilusti kuiviin käsiin ja hiero 
huuhde huolellisesti käsiin, kunnes kädet tuntuvat kuivilta. Alkoholin desinfektioaika 
on sen kuivumisaika. Käsittele myös sormien päät, kynsien alustat, sormien välit ja peukalot.

Tuotteen nimi                    Pakkaus                          Tuotenumero                        Hinta/myyntierä             

LV Roll-on  60 ml              999914                    4,10/kpl 

 

Desinfektol® P on monikäyttöinen, etanolipohjainen tuote ihon, instrumenttien, 
välineiden ja pintojen desinfektioon. 

Desinfektol® P:tä käytetään laimentamattomana ihon, välineiden ja pintojen 
desinfektioon. Valmiste sopii sähkölaitteiden, metalli-, lasi- ja peilipintojen 
desinfektioon. Nopea kirkastaja. Kohteen jälkikäsittelyä ei tarvita. 
Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Säilytetään huoneenlämmössä.

Desinfektol® P – desinfektioaine iholle, 
pinnoille ja välineille

Tuotteen nimi                    Pakkaus                           Tuotenumero          Hinta/myyntierä             

Desinfektol® G  500 ml pumppupullo  999412         5,70/kpl

Desinfektol® P  500 ml pullo   999403         5,10/kpl
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TENA Kaupan tilausehdot

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Essity pidättää oi-
keuden mahdollisiin hinnanmuutoksiin. Uudet hinnat 
eivät koske jo tehtyjä tilauksia.

Tilaus maksetaan joko ennen tuotteiden toimittamista 
verkkopankissa tilauksen tekemisen yhteydessä tai 
vaihtoehtoisesti laskulla tavaroiden toimittamisen jälkeen. 

Verkkopankkimaksu
Voit maksaa tilauksesi oman pankkisi verkkopankissa, 
jos olet kotimaisen verkkopankin asiakas. Verkkokau-
passa maksetaan käyttämällä seuraavien pankkien 
verkkopankkipalveluita: Nordea, Osuuspankki, Sampo, 
Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpan-
kit, Handelsbanken sekä Ålandsbanken.

Korttimaksu
TENA Kaupassa voit maksaa seuraavilla korteilla: Visa, 
Visa Electron, Visa Debit ja MasterCard. Maksunvälitys-
palvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii 
Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten 
pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj:llä on 
maksulaitoksen toimilupa.

Korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun 
saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Maksaminen laskutusasiakkaana 
Lasku toimitetuista tuotteista tulee lähetyksen muka-
na. Lasku löytyy kuljetuslaatikosta missä on merkintä     
”Sisältää pakkauslistan”. Maksuaika on 14 vuorokautta.

Laskutuksessa käytetään toimituspäivän mukaista 
alv:a. Laskulle toimitettaessa vaadimme henkilötun-
nuksen. Pidätämme oikeuden muuttaa maksutapaa 
etukäteismaksuksi erityisistä syistä, kuten esim. tilaajan 
luottohäiriöistä tai puutteellisista yhteystiedoista johtuen. 
Jos tilaajalla on aikaisempi erääntynyt lasku, uutta   tilausta ei 
toimiteta ennen edellisen maksun saapumista. 

Asiakkailta, joilla ei ole aikaisempaa ostohistoriaa, on 
Essityllä tarpeen vaatiessa oikeus pyytää etukäteis-
maksua tuotteista mikäli kyseessä on poikkeuksellisen 
suuri kertaostos. Tällöin asiakkaaseen otetaan yhteyttä 
tilauksen vastaanottamisen jälkeen.

Jos tuotteiden käyttäjälle on määrätty edunvalvoja, voi-
daan tilata laskulla vain, jos tilauksen yhteydessä on 
ilmoitettu edunvalvojan osoite, johon laskut voi lähettää.

Voit halutessasi myös tehdä suoramaksusopimuksen 
pankissasi tai e-laskusopimuksen verkkopankissasi.

Mikäli tilaus on jäänyt maksamatta lähetämme 14 päivän 
jälkeen maksumuistutuksen. Maksumuistutuksen  lähet-     
tämisestä veloitetaan 5 € muistutusmaksu.

Toimitusaika
Toimitusaika on 4–7 päivää. Mikäli tuote halutaan 
määrättynä päivänä, siitä tulee mainita tilausta tehdessä. 
Huomioithan, että mahdolliset arkipyhät vaikuttavat 
toimitusaikaan.

Toimitusmaksut
Päiväsaikaan (pääosin klo 08.00–14.00) tapahtuvista 
Postin Express paketti -toimituksista perimme toimi-
tusmaksua 12 €. Toimitus jätetään ovelle vain jos siitä 
on tilatessa erikseen mainittu.

Jos haluat tilauksesi perille johonkin tiettyyn aikaan ja 
haluat että sinuun ollaan yhteydessä ennen toimitusta 
toimitusajankohdan sopimiseksi, toimitusmaksu on   
13   €. Tällöin käytämme Postin Kotipaketti -kuljetus-
palvelua.

Jos tilaat vain yhden laatikon ja haluat noutaa sen  
postista, perimme toimitusmaksua 7 € (palvelulaji on 
Postin Postipaketti).

Toimituskulut veloitetaan samassa laskussa kuin tuot-
teet. Jos tilauksessa on tuotteita, jotka tilapäisesti ovat 
loppuneet varastosta, tilaus toimitetaan erissä tuottei-
den saatavuuden mukaan. Tilauksen toimittaminen erissä 
ei vaikuta asiakkaan maksettavaksi tuleviin toimitus-
kuluihin. Mikäli tuotetta ei toimiteta luvatussa ajassa, 
on asiakkaalla oikeus peruuttaa tilaus.

Kuljetuksessa rikkoutuneet lähetykset
Lähetystä noudettaessa tarkistakaa sen kunto posti-
virkailijan läsnä ollessa. Mikäli paketti on vaurioitunut 
kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat 
vaurioituneet, tehkää postikonttorissa heti asiasta vahinko-
ilmoitus. Ottakaa tämän jälkeen yhteyttä asiakaspal-
veluun sopiaksenne uuden tuotteen toimittamisesta. 
TENA Kauppa maksaa uuden tuotteen toimittamiseen 
liittyvät kustannukset. 

Noutamattomat lähetykset
Tuotteen noutamatta jättäminen ei ole pätevä tapa 
peruuttaa tilaus.

Toimitus

Hinnat ja maksu
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Ostaessasi tuotteita Verkkokaupassa sinulla on ku-
luttajana aina kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän 
peruutusoikeus. Peruutusoikeuden käyttäminen edel-
lyttää, että kuluttaja ilmoittaa siitä Essitylle neljäntoista 
(14) päivän kuluessa tuotteen/tuotteiden vastaanotta-
misesta, vastaanottamispäivä pois lukien ja palauttaa 
tuotteen neljäntoista (14) päivän kuluttua peruutta-
misilmoituksen tekemisestä. Palautettavan tuotteen 
ja tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin 
sitä vastaanotettaessa (myyntikelpoisia, avaamatto-
mia myyntipakkauksia/pusseja). Avaamalla tuotteen 
myyntipaketin/pussin, kuluttaja menettää peruutusoi-
keuden. 

Hinta maksetuista tuotteista palautetaan asiakkaalle 
neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun kuluttaja on il-
moittanut käyttävänsä peruutusoikeuttaan ja Essity on 
vastaanottanut palautetun tuotteen, kuluttajan käyttä-
mää maksutapaa noudattaen.

Tuotteen palautus on kuluttajalle maksuton. Toimitus-
kulut korvataan aina Essityn edullisimman toimitusta-
van mukaan.

Palauttaessasi tuotteita toimi seuraavasti:

1) Ota aina ensin yhteyttä TENA Kaupan asiakaspalve-
luun numeroon (02) 437 9660 (kuluttajan liittymäsopi-
muksen mukainen hinta) tai tenakauppa@essity.com.

2) Täytä lähetyksen mukana tullut palautuslomake huo-
lella. Liitä täyttämäsi palautusilmoitus sekä tuotteiden 
mukana tullut lasku palautuksesi mukaan. Jos olet jo 
ehtinyt maksaa laskun, palautamme myyntikelpoisten, 
avaamattomana palauttamiesi tuotteiden hinnan sinulle. 
Muistathan kirjoittaa palautusilmoitukseen tilinumeron, 
johon voimme maksun lähettää. Rahat voidaan palaut-
taa vain asiakkaan omalle tilille.

3) Kirjoita yhteystietosi tämän lomakkeen alaosassa 
olevaan tarraan. Irroita se, ja sen vieressä oleva TENA 
Kaupan osoitetarra ja liimaa ne palautuksen päälle. 
Palautus on sinulle maksuton. Pyydä postista tai kulje-
tusliikkeeltä palautuksestasi kuitti ja säästä se 3 kuu-
kautta.
Palautusosoite: TENA Kauppa, Asiakaspalautus
Sopimusnumero: 610244
Raisionkaari 50
21200 Raisio

Peruutusoikeus

Reklamaatiot
Mikäli tuote esimerkiksi poikkeaa sovitusta tai ei jollain 
muulla tavalla vastaa TENA Kaupan siitä antamaa 
kuvausta, sinulla on kuluttajana oikeus reklamoida ta-
varasta asiakaspalveluumme numeroon (02) 437 9660 
tai osoitteeseen tenakauppa@essity.com. Kirjalliset 
reklamaatiot on lähetettävä Essitylle kohtuullisessa 
ajassa siitä kun huomasit virheen tai sinun olisi pitänyt 
huomata se. Riippuen virheen laajuudesta suoritetaan 
esim. uudelleen toimitus tai korjaus. Mikäli kyseessä 

on pätevä reklamaatio, Essity korvaa toimituskulut 
edullisimman toimitustavan mukaan.

Kaupan purkaminen on mahdollista vain, jollei virheen 
korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen 
tule kysymykseen. Mikäli kyseessä on pätevä kaupan 
purku, Essity korvaa sinulle tavaran hinnan, alkuperäi-
set toimituskulut sekä palautustoimituksen kulut lähet-
täjän kanssa sovitun toimitustavan mukaan.

Oikeuksien pidättäminen

Essity pidättää itsellään oikeuden perua tilauksia.

Essity pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tietoja, 
mukaan lukien muttei yksinomaan hintoja, erittelyjä ja 
tuotetarjontaa, ilman erillistä ilmoitusta.

Essity ei takaa tuotteiden saatavuutta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan 
keskinäisin neuvotteluin välittömästi niiden syntymisen 
jälkeen.

Kuluttaja voi saattaa riitaisuuden myös joko kulutta-
jariitalautakunnan tai sellaisen käräjäoikeuden, jonka 
tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka, ratkaistavaksi.
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Omia muistiinpanoja:
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Omia muistiinpanoja:



TENA Kauppa 
PL 55, 21201 RAISIO
Puh. (02) 437 9660
www.tenakauppa.fi 
www.tena.fi 
www.kotiinkuljetus.fi
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1.  Voit tilata NETISTÄ: www.tenakauppa.fi

2.  tai SOITTAA meille numeroon: (02) 437 9660.

3. Voit myös jättää tilauskortin POSTIN   
 kuljetettavaksi.

          Voit aina soittaa asiakaspalveluumme kaikissa 
 TENA Kauppaa ja TENA-tuotteita koskevissa    
 asioissa.

 Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 8–16.

TENA Kaupasta on helppo tilata


