
Produktdatablad TENA Men Level 1-3
Bruksområde
TENA Men Level 1-3 er et lekkasjesikkert, behagelig og diskret produkt med en passform spesielt tilpasset menn. 
Det har doble kjerner for lett/middels inkontinens, og. inngår i TENA Men-sortimentet med produkter i seks 
absorpsjonsnivåer og to modeller.

Gråmønstret bakside 
for økt diskresjon 
i farget undertøy

Diskret enkeltforpakning 
som er hygienisk og 
enkel å ta med seg

Pustende materialer for 
komfort og sunn hud

Myk sideelastikk gir en 
tettsittende 
og sikker passform

Selvklebende teip med 
bruksanvisning 
holder produktet på plass

Farget mønster som 
tydeliggjør absorpsjons-
sonen

Skålformet design spesielt tilpasset 
menn for høy brukerkomfort

www.tena.no

Produktegenskaper
TENA Men Level 1-3 har doble absorberende kjerner 
med superabsorbenter for maksimal absorpsjon. Urinen 
absorberes raskt, spres og kapsles inn i produktet, 
hvilket gjør at overflaten holdes tørr. TENA Men Level 1- 
3 har en myk og stabil elastikk i sidene som øker både 
lekkasjesikkerheten, skålfasongen og komforten.

TENA Men Level 1-3 har Odour ControlTM som motvirker  
uønsket lukt. Tekstilliknende pustende 
materialer rundt hele produktet, samt et pustende  
sperresjikt gir økt komfort og bidrar til å minske  
risikoen for hudproblem. 

TENA Men Level 1-3 festes ved hjelp av teip på produktets 
bakside i tettsittende undertøy eller fikseringstruser.  
Teipen holder produktet sikkert på plass uten å 
etterlate limrester på klærne. Teipens beskyttelsespapir er  
merket med produktnavn/størrelse og illustrasjoner som  
viser hvilken del av produktet som skal peke oppover, samt 
hvordan det festes.
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Bruksanvisning

Ta ut produktet ut av amballasjen og brett det ut.
Dra av beskyttelsespapiret på baksiden.
Plasser produktet over penis og pung, og fest det i tettsittende undertøy eller fikseringstruse. 
Rull sammen produktet etter bruk og kast i henhold til gjeldende regler for avfallshåndtering.

TENA Men

Absorpsjonsnivå/størrelse Lengde
cm

Bredde
cm

Vekt
g

Antall/pose
stk

Antall/kart
stk

ISO 11948-1
Absorpsjons-

kapasitet

Essity
Art.nr

Level 1 eske 23 20,5 11 12 96 275 ml 750661

Level 1 pose 23 20,5 11 24 144 275 ml 750651

Level 2 eske 27 24,2 18 10 60 450 ml 750796

Level 2 pose 27 24,2 18 20 120 450 ml 750776

Level 3 eske 27 24,2 31 8 48 717 ml 750856

Level 3 pose 27 24,2 31 16 96 717 ml 750830

Absorberende kjerne
låser effektivt inn urin

Odour Control motvirker 
uønsket lukt

Fasong spesielt designet for 
mannens anatomi

Doble kjerner for maksimal 
absorpsjonskapasitet

Sitter sikkert og diskret i 
tettsittende undertøy

Enkeltpakkede
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Varedeklarasjon
OVERFLATE
Materiale: Non-woven; Polypropylen (PP)
Funksjon: Gjør produktet mykt, holde huden tørr

LEKKASJESPERRE
Materiale: Vatt av polypropylen og polyester
Funksjon: Slippe urinen raskt gjennom og motvirke at urin kommer tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE
Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter
Funksjon: Absorbere og lagre urin

SUPERABSORBENT
Materiale: Polyacrylat 
Funksjon: Absorbere og holde på væske, samt nøytralisere uønsket lukt

BARRIERE-ELASTIKK
Syntetisk gummi; Polyisopren 
Funksjon: Forhindre lekkasje, holde på passformen, samt god komfort

SPERRESJIKT
Materiale: Permeabel polyetenfilm (PE)
Funksjon: Hindre gjennomvæting

TENA Men-produkter inneholder ikke: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler 
eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for 
ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

 22 70 62 00
 

 tena.no

TENA
an Essity brand


