
Produktdatablad

For regelmessig vask og tilføring av fuktighet for tilfeller der såpe og vann kan tørke ut huden

Rengjøring (uten vann)

TENA Vaskekrem
3-i-1 produkt som bidrar til sunn hud gjennom 
skånsom pleie og beskyttelse av huden.

• Benyttes hovedsakelig til 
hyppig intimvask ved bytte av 
inkontinensprodukter, men kan 
også brukes til stell av hele 
kroppen

• Emulsjonen fungerer optimalt 
for vask og tilføring av fuktighet 
selv på ekstra sensitiv og skjør 
hud, vaskekremen krever ikke 
skylling 

• Bidrar til å opprettholde 
hudens naturlige pH-verdi og 
motvirker lukt

• Påføres ved hjelp av 
vaskehansker eller Cellduk fra 
TENA

• Dermatologisk testet

Også 
tilgjengelig 

uten parfyme

Produktnavn Størrelse Ant/krt Flaske

TENA Wash Cream 1000ml 8 Pumpefl aske

TENA Wash Cream Parfymefri 1000ml 8 Pumpefl aske

TENA Wash Cream 500ml 10 Pumpefl aske

TENA Wash Cream 250ml 10 Tube med fl ip-kork



1. Data on fi le, Knibbe, J.J. and Knibbe, N.E. 
Summary of results Washing Without Water, 2013.

Sikkerhet
Produktet oppfyller sikkerhetskriterier i 
følge EU-forskriften nummer 1223/2009 
fra 30 november 2009 om kosmetikk- 
produkter. Produktet er ikke testet på 
dyr. Tilvirkningen følger internasjonale 
standarder GMP og ISO22716:2007 som 
bekrefter god produktdokumentasjon 
og god tilvirkningsskikk, GMP. Produktet 
er testet under dermatologisk kontroll. 

Førstehjelp
Hvis man opplever ubehag ved øye- 
eller hudkontakt, skyll med vann i noen 
minutter. Om øye- og hudirritasjon 
vedvarer, kontakt lege. Hvis man føler 
ubehag etter å ha svelget det, fremkall 
ikke brekning. Skyll munnen og drikk et 
glass vann. Ved behov kontakt lege.

Fysiske egenskaper 
Fysisk tilstand: Kremaktig 
olje-i-vann emulsjon

Lukt: Lett parfymert. Parfymefri variant 
tilgjengelig. 

Oppløselig: Vannoppløselig

pH: 5.5

Oppbevaring og holdbarhet

Best før etter produksjonsdato  (expiry 
date): 36 måneder

Etter åpning: 
12 måneder

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 
Det anbefales å oppbevare TENA 
Vaskekrem over 0°C, men ikke over 
romtemperatur (25°C). 
Ikke utsett produktet for frost, direkte 
sollys, ekstreme temperaturforskjeller 
eller unødvendig høy temperatur. 
Eksponering for for høy temperatur 
påskynder aldringen av produktet og 
holdbarheten kan ikke garanteres. 

*Ikke i parfymefri versjon

Ingrediens (INCI name) Rolle

Aqua Vann

Glyceryl Stearates Mykgjørende, emulgator

Cetearyl Isononanoate Mykgjørende

Cetyl Palmitate Mykgjørende

Glycerin Fuktighetsgivende

PEG-20 Glyceryl Stearate Emulgator

Cetearyl Alcohol Emulgator, viskositetsregulerende

Ceteareth-20 Emulgator

Xanthan Gum Viskositetsregulerende

Parfum* Parfyme*

Acrylates/Beheneth-25
Methacrylate Copolymer Viskositetsregulerende

Sodium Citrate pH justerende

Sodium Hydroxide pH justerende

Phenoxyethanol Konserveringsmiddel

Benzoic Acid Konserveringsmiddel

Dehydroacetic Acid Konserveringsmiddel

For mer informasjon, 
kontakt din lokale TENA 
representant eller:

Essity Norway AS

Tlf 22 70 62 00

www.tena.no


