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Wat is TENA Identifi ?
TENA Identi�  is een nieuw product dat meer inzicht 
geeft in de plaspatronen van mensen die incontinent 
zijn. TENA Identi�  bestaat uit een wegwerp inconti-
nentieverband (Sensor Wear) met geïntegreerde 
sensoren en een Logger die gedurende 72 uur het 
urineverlies registreert. De Sensor Wear wordt op 
precies dezelfde manier toegepast als de gebruikelijke 
incontinentieverbanden. Tijdens de 72 uurs registratie 
worden vanzelfsprekend een aantal verschoningen 
verzorgd.  

De Logger wordt aan de voorkant van het Sensor 
Wear-product bevestigd en is niet zichtbaar onder 
uw kleding. Het verzamelt informatie over wanneer 
en hoeveel urine u verliest. De informatie wordt goed 
beveiligd opgeslagen. Na a� oop wordt alle informatie 
over uw plaspatroon en toiletbezoeken verzameld in 

Met objectieve metingen kunnen we écht 
individuele continentiezorg bieden 

TENA Identifi , een nieuwe en innovatieve technologie, registreert uw plaspatroon gedurende 
72 uur. Met deze kennis kunnen we u betere zorg aanbieden: zorg die helemaal is aangepast 
op uw persoonlijke situatie en omstandigheden! 

een rapportage opgenomen. Uw eigen deskundige 
zorgmedewerkers krijgen hierdoor een objectief inzicht 
in de hoeveelheid en de tijdstippen wanneer het urine-
verlies optreedt. En zo kunnen zij uw toiletbezoeken 
en het gebruik van de juiste incontinentieverbanden 
nog beter op uw persoonlijke situatie afstemmen. 
Dat is échte individuele zorg op maat waar u van 
op aan kunt. 

Waarom ook toiletbezoeken registreren?
De meeste mensen hebben een erg regelmatig 
plaspatroon. Door dit patroon op basis van uw 
toiletbezoeken te analyseren, wordt het mogelijk om 
u op de juiste momenten ondersteuning en zorg aan 
te bieden. De zorgmedewerkers staan voor u klaar op 
die momenten dat ú dat nodig heeft. Zo wordt u niet 
meer onnodig gestoord op tijdstippen dat het niet 
nodig is.



Welke voordelen heeft de 
Sensor Wear-test voor mij? 
Het gebruik van Sensor Wear heeft geen gevolgen 
voor uw huidige zorg. Het vervangt gewoon uw 
gebruikelijke incontinentieproducten gedurende de 
72 uur testperiode. Doordat TENA Identi�  informatie 
verzamelt over wanneer en hoeveel u urineert, wordt 
het mogelijk om uw toiletbezoeken zo te plannen dat 
ze samenvallen met de momenten waarop u normaal 
gesproken zou plassen. Hierdoor kunt u voornamelijk 
op het toilet plassen, waardoor de blaas het best 
geleegd wordt en er minder urine in een verband 
hoeft worden opgevangen.

Cliënten zijn vaak erg tevreden met 
TENA Identifi 
TENA Identi�  is onder andere getest in negen 
Deense zorginstellingen. Het wordt momenteel 
al in verschillende landen gebruikt. Over het 
algemeen ervaren incontinente cliënten dat men 
na de testperiode betere en meer persoonlijke zorg 
ontvangt. Daarnaast blijkt uit eerdere testen dat de 

deelnemers vaak genoeg hebben aan een dunnere 
incontinentieproducten die comfortabeler dragen. 
Er zijn zelfs mensen die op bepaalde momenten 
van de dag helemaal geen incontinentieproducten 
meer nodig hebben. Tenslotte zien we vaak een 
verbetering van de nachtrust. Immers door de 
aangepaste verschoningsroutines kunnen veel 
mensen voortaan doorslapen en hebben ’s nachts 
geen lekkages meer. Dat heeft vervolgens ook 
overdag zijn effect: men voelt zich minder vermoeid. 

Voor wie is TENA Identifi  bedoeld?
TENA Identi�  is bedoeld voor mensen met 
gemiddeld tot veel urineverlies die baat kunnen 
hebben bij meer concrete informatie over wanneer 
en hoeveel zij plassen.

Brengt het gebruik van TENA Identifi  
risico’s met zich mee?
Er zijn geen risico’s verbonden aan het gebruik 
van TENA Identi� .



  TENA Identi�  bestaat uit Sensor Wear en Logger die u gedurende een periode van 
72 uur op dezelfde manier gebruikt als een gebruikelijke incontinentieproducten.

  
De gegevens worden verzameld door de TENA Identi�  Logger en via een mobiel netwerk 
doorgestuurd naar een beveiligde server. Persoonlijke informatie wordt gecodeerd en beveiligd.

  

 
  Zodra de metingen zijn afgerond, stelt het systeem een uitgebreid rapport samen dat 

geanalyseerd wordt door de zorgmedewerkers. Dit rapport laat zien wanneer er geplast 
wordt, hoeveel er geplast wordt, wanneer de incontinentieverbanden verwisseld worden 
en wanneer er naar het toilet gegaan wordt enzovoort.

  De informatie wordt door uw ‘eigen’ zorgmedewerkers geanalyseerd om uw:
• zorg persoonlijker te maken
• toiletbezoeken op de juiste tijd in te plannen
• gebruik van incontinentieproducten te verminderen 
• urineverlies te verminderen

 

Zo werkt TENA Identifi 
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