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Attends tuotteet on testattu
ja hyväksytty ihoystävällisiksi
proDERM-laatusinetillä,
jonka on myöntänyt Institute
for Applied Dermatological
Research, Hampuri, Saksa
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Inkontinenssituotteita tarvitsevat ihmiset käyttävät niitä usein 24 tuntia päivässä. Tämä tarkoittaa sitä, että iho
on jatkuvasti kosketuksessa tuotteen kanssa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää valita ihoystävälliset materiaalit.
Vielä tärkeämpää on, ettei inkontinenssisuojien pinta jää märäksi. Kosteus voi ärsyttää tai jopa vahingoittaa ihoa
aiheuttaen käyttäjälle huomattavaa vaivaa ja mahdollisesti myös korkeita ihonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia.
proDERM-laatusinetin kolmella eri testillä on testattu Attends- inkontinenssituotteiden vaikutus ihon terveyteen:

1. Kuivamateriaalitesti

Soveltaen testataan pieninä alueina
(kuivaa tuotetta tai ihon kanssa
kosketuksissa olevia materiaaleja)
testihenkilön selkään asetettuna
3 x 24 tunnin jaksona. Päivittäin
tehdään visuaalinen dermatologinen
luokittelu, jossa huomioidaan
kaikki ihoreaktiot ja luokitellaan
proDERM asteikolla.

2. Märkämateriaalitesti

Soveltaen testataan alueita
synteettisellä urealla kostutetulla
Attends-tuotteella 3 x 24 tuntia.
Vaikutukset ihoon arviodaan
visuaalisesti ja luokitellaan proDERM
ja TEWL*-mittausten mukaisesti.
Tuotteen kosteus kuvaa rewet**tuloksia, joita käytetään mittaamaan
tuotteiden suorituskykyä ja
jäljittämään käytännön tilanteita.

3. Arviointi käytössä

Yli 200 laitoksissa asuvaa
Attends-tuotteiden käyttäjää
osallistui 4 viikon arviontijaksoon.
Hoitohenkilökunta valvoi tarkasti
tuotteiden käytön vaikutusta ihoon.

Kaikkia tuotteita ei tarvitse yksilöllisesti testata näillä kolmella testillä tuotteiden ollessa materiaaliltaan ja imuytimen teknologialtaan
identtiset. Silloin voidaan käyttää samoja testituloksia. Kaikkia yksittäisiä materiaaleja testataan vähintään kuivamateriaalitestillä.

* K
 osteuden haihtuminen (Transepidermal Warer Loss): menetelmällä mitataan onko iho menettänyt kosteuttaan, mikä on merkki heikentyvästä ihon terveydestä.
** Rewet-testit mittaavat tuotteen pinnalle palautuvan kosteuden määrää tuoteeseen kohdistuessa painetta sen jälkeen kun suojaan on imeytynyt nestettä.

Johtopäätös
Attends-tuotteiden imuytimen teknologia antaa käyttäjälle erinomaista suojaa ohivuotoja vastaan ja kuivuutta iholle.
proDERM-testien tulokset (kuiva- ja märkämateriaalitestit sekä arviointi käytössä) osoittavat Attends-tuotteiden suoriutuvan
erittäin hyvin ihon kanssa kosketuksissa ollessaan.

Tämän vuoksi proDERM on myöntänyt Attendsille oikeuden käyttää laatusinettiä tuotteissaan*
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* Testatut/hyväksytyt tuotteet: Slip Regular, Slip Active, Flex, Pull-Ons, Contours, Soft, Cover-Dri ja Adjustable.

Meidän tulee ansaita laatusinetti päivittäin ...
Päivittäin 25 täysperärekkaa tuotteita lähtee Attendsin tehtaalta Anebystä, Ruotsista, toimitettaviksi asiakkaille eri puolille
Eurooppaa. Säilyttääksemme korkeat laatustandardimme, arvostamme kaikkea saamaamme palautetta ja käsittelemme ne
huolellisesti. Kaiken ihon hyvinvointiin liittyvän palautteen olemme velvoitettuja jakamaan proDERM-instituutin kanssa. Tämä
luo avoimen toimintamallin Attendsin ja proDERM-instituuttin välille. Jos ihon terveyteen liittyvien reklamaatioiden määrä
lisääntyisi tietyssä tuoteryhmässä, proDERM edellyttäisi tarkkaa selvitystä ja asian korjaamista.

Voimme ylpeänä ilmoittaa, että Attendsilla ei ole ollut tarvetta tehdä korjaavia toimenpiteitä kesäkuussa 2010
alkaneen proDERM-sopimuskauden aikana.

Viitteet:
• proDERM, Institute for Applied Dermatological Research
Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hamburg, Germany.
www.proderm.de
• proDERM Study numbers 09.0363-99, 10.0240-99, 10,0239-06, 11.0427-02, 11-0489-11, 14.0062.02, 15.0022-02,
October 2009 - January 2016.
• In-use Evaluation reports Attends Healthcare, August 2010, February 2012 and June 2014.
Kaikki asiakirjat (raportit, sertifikaatit, pöytäkirjat, testitulokset jne.) ovat pyynnöstä saatavissa.
Viimeisimmän tarkistuksen päiväys: toukokuu 2016

