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Výrobky Attends byly testovány a
schváleny z hlediska vlivu na zdraví
pokožky Institutem pro aplikovaný
dermatologický výzkum proDERM
v německém Hamburku.
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Lidé, kteří potřebují výrobky pro potíže s inkontinencí, je často používají 24 hodin denně. To znamená, že pokožka
je neustále ve styku s povrchem výrobku. Proto je tak důležité vybírat materiály, které jsou k pokožce šetrné.
Ještě důležitější však je, že pokud inkontinenční pomůcky zanechávají pokožku vlhkou, může dojít k podráždění
nebo dokonce poškození pokožky – to může být pro uživatele velmi bolestivé a pro pečovatele se tak potenciálně
prodražuje poskytovaná péče.
Institut proDERM testoval výrobky Attends určené pro inkontinentní osoby z hlediska jejich dermatologické
tolerance a působení na zdraví pokožky následujícími třemi způsoby:

1. Suchý test

Na záda subjektu se přiloží malé
části (suchého výrobku nebo
materiálů, které jsou ve styku
s pokožkou) po dobu 3 x 24
hodin; denně se provádí vizuální
dermatologické hodnocení jakékoli
reakce pokožky, které institut
proDERM zaznamenává dle dané
stupnice.

2. Mokrý test

Na pokožku se přiloží část mokrého
výrobku Attends napuštěná
syntetickou močí po dobu 3 x 24
hodin. Institut proDERM vizuálně
hodnotí a známkuje působení na
pokožku a zároveň provádí tzv.
měření TEWL*. Vlhkost výrobku
odpovídá výsledkům testu
průsaku**, který používáme k
měření účinnosti našich výrobků a k
simulování reality.

3. Hodnocení v praxi

Čtyřtýdenního testování se
zúčastnilo více než 200 uživatelů
výrobků Attends v institucionální
péči. Zdravotnický personál
sledoval působení na pokožku,
prováděl vizuální hodnocení a také
známkování pomocí celosvětově
uznávaného nástroje pro hodnocení
stavu pokožky.

Ne všechny výrobky musí podstoupit tyto tři zkoušky – některé výrobky mají identické materiály a technologii zpracování jádra, a
jeden výsledek testu proto může být použit pro více výrobků. Každý samostatný materiál ale vždy podstupuje alespoň Suchý test.

* Transepidermální ztráta vody (Transepidermal Water Loss): nástroj, který měří ztrátu vláhy v pokožce, což je znamení zhoršení jejího zdraví.
** Z
 koušky průsaku měří množství tekutiny, která se (pod tlakem) vrátí na povrch pomůcky poté, co pomůcka přijala proud tekutiny. Více
informací viz brožura „Sortiment inkontinenčních pomůcek Attends“.

Závěr
Technologie použitá pro jádro inkontinenčních výrobků Attends zajišťuje pro uživatele
výbornou ochranu před protečením a suchou pokožku. Výsledky zkoušek institutu
proDERM (Suché a mokré testy, Hodnocení v praxi) ukazují, že výrobky Attends jsou
přátelské k pokožce a v souvislosti se zdravím pokožky si vedou velmi dobře.

Proto institut proDERM udělil inkontinenčním
pomůckám Attends Pečeť kvality*
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* Testované/schválené výrobky: Attends for Men, Soft, Contours, Slip Regular, Slip Active, Flex, Adjustable, Pull-On and Cover-Dri.

Pečeť si musíme zasloužit každý den…
Každý den opouští továrnu Attends ve švédském městě Aneby 25 plných kamionů, aby dodaly naše výrobky zákazníkům
po celé Evropě. Abychom si udrželi naše vysoké standardy kvality, zabýváme se každou reklamací na náš výrobek, která se
k nám od uživatelů vrátí. Jsme smluvně zavázáni sdílet s institutem proDERM veškeré reklamace týkající se zdraví pokožky
uživatelů našich výrobků – mezi firmou Attends a institutem proDERM tím pádem existuje naprostá transparentnost. Pokud by
bylo zaznamenáno zvýšení počtu reklamací v souvislosti se zdravím pokožky u konkrétní skupiny výrobků, institut proDERM
očekává pečlivé prošetření a nápravu problému.

Jsme pyšní, že od počátku smluvní spolupráce mezi společností Attends a institutem proDERM (červen 2010)
nebylo třeba provádět žádná nápravná opatření.
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proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum
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