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

Rengjøring (uten vann)

TENA Wet Wipes og Wet Wash Glove
Ferdigfuktet, myke 3-i-1 våtservietter og vaskevotter som både rengjør, 
gjenoppbygger og beskytter huden.   

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

• En enkelt serviett/vaskevott 
dekker et stort hudområde  
 
 

• Enkelt å ta ut en serviett med 
én hånd. ‘Clean touch’ systemet 
eliminierer risikoen for å berøre 
den neste servietten i pakken, slik 
at faren for krosskontaminasjon 
reduseres til et minimum. 

• Bidrar til å opprettholde hudens 
naturlige pH-nivå, dermatologisk 
testet og mildt parfymert 

Produktnavn NAf-nummer Antall i pakken Antall pk i krt

TENA Wet Wipe 866931 48 12

TENA Wet Wipe 983286 10 60

TENA Wet Wash Glove 800223 8 240

TENA Wet Wash Glove Parfymefri 945955 5 225

TENA Wet Wash Glove Parfymefri 956891 8 240



Ingredienser (INCI name) Funksjon

Aqua Vann

PEG-7 Cocoglycerides Mykgjørende

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Emulgator, Pleiende, Rengjørende

Phenoxyethanol Konserveringsmiddel

Tetrasodium EDTA Konserverende/stabiliserende

Benzoic Acid Konserveringsmiddel

Glycerin Fuktbinder

Glyceryl Oleate Rengjørende

Dehydroacetic Acid Konserveringsmiddel

Ethylexylglycerin Konserveringsmiddel

Parfum Parfyme

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. 
Produktet er evaluert med kliniske tester 
under dermatologisk og oftalmologisk 
kontroll. 

Førstehjelp
Med mindre en svelger en svært stor 
mengde er impregneringen ikke farlig. 
Dersom innholdet svelges, ta produktet 
ut av munn og drikk. Dersom man 
merker ubehag etter øyekontakt, rens 
med vann. Ved behov, kontakt lege.  
 
 
 
 
 
 
 

Fysiske egenskaper 
Produktene er laget av et mykt og 
sterkt non-vowen materiale, bestående 
av polyester og viskose, impregnert 
med en duftende emulgator. 

Str: 29 cm x 22 cm

pH: 5.5

Oppbevaring og holdbarhet
Best før etter produktsjonsdato (expiry 
date): 30 måneder

Anbefalt lagringstemperatur:  
Det anbefales å oppbevare produktet 
mellom 
5°C og 25°C

For mer informasjon, 
kontakt din lokale TENA 
representant eller:

Essity Norway AS 
Tlf: 22 70 62 00 
www.TENA.no


