
Kakovost življenja in 
inkontinenca gresta  

z roko v roki
Poskrbeli bomo za vas



Vi morate imeti 
nadzor. Ne glede 
na vse.
Občutka suhosti ne dobimo samo z izbiro pravega pripomočka za inkontinenco. 
Gre za veliko več kot samo to. Gre za občutek varnosti in nadzora. Da lahko 
počneš, kar hočeš, kadar hočeš.

Za vas bomo poskrbeli ne glede na to ali vam občasno uide kakšna kapljica ali 
potrebujete več pomoči. Od diskretnih mini predlog za inkontinenco, kot so ABENA 
Light, do najnovejše tehnologije za oskrbo pri inkontinenci:  
ABENA Nova with MediSens.

Med obiski družine in druženjem s prijatelji in najdražjimi se boste zaradi dodatnega 
udobja počutili bolje, ker boste vedeli, da ste varni pred neprijetnim iztekanjem in da 
vam ni treba skrbeti ali je vse v redu.

Torej, ne ustavljajte se. Počnite več. Živite brez skrbi.



Uživajte, ko pridejo na obisk družina in prijatelji.

Bodite sproščeni, saj veste, da ste zaščiteni pred iztekanjem.

Večje zadovoljstvo in kakovost življenja.

Uživajte v vsakem trenutku in dobrem razpoloženju.



Že danes 
dobrodošli  
v negi in oskrbi 
prihodnosti.

S tehnologijo ABENA Nova 
with MediSens boste pri svojih 
najdražjih lahko videli povsem 
novo kakovost življenja.
S konceptom ABENA Nova je uporabniku na voljo bolj 
dostojanstven način oskrbe pa tudi nočni spanec brez 
motenj, ki mu pomaga do ponovne kakovosti življenja in želje 
po druženju. Kot družinski član se boste ob obisku počutili 
bolj pomirjeni in imeli večje zaupanje v nego in oskrbo, ki jo 
imajo vaši najdražji.

Brez nepotrebnih motečih preverjanj, boste lahko razmišljali o 
drugih stvareh.



Poskrbeli bomo za vas
Ne glede na to, ali ste uporabnik, prijatelj, družinski član ali negovalec, 
zavedamo se, kaj pomeni imeti na voljo najboljšo možno oskrbo. In če je 
rešitev tudi okolju prijazna, še toliko bolje.

Uživajte življenje

Prijatelji in družinski člani 
bodo opazili razliko

Bi se radi kot negovalec počutili 
dobro? Poskrbeli bomo za vas

Skrbimo tudi za planet

Ker nam je mar –  
za vsakega posameznika





To spremeni vse.  
Ampak samo,  

ko je treba.
Ali sanjate o pripomočku za 
inkontinenco, ki lahko izboljša kakovost 
življenja, je učinkovit in pameten?  
No, poskrbeli bomo za vas.

ABENA Nova with MediSens zmore 
vse to. Najboljše pa je, da se vi lahko 
osredotočite na uživanje slehernega dne 
in živite polno življenje, ne da bi vam bilo 
treba ves čas preverjati pripomoček za 
inkontinenco in skrbeti glede nehotenega 
uhajanja urina.

Manj primerov iztekanja
Sprotni podatki izboljšajo načrtovanje in zmanjšajo 
primere iztekanja urina in mokre postelje.

Vgrajeni senzor
Vgrajeni senzorji, ki ne vplivajo na udobje 
uporabnika.

Spremljanje z aplikacijo WetSens
Aplikacija WetSens Monitor nenehno beleži stopnjo 
vpijanja in daje uporabne vpoglede v to, kolikšna 
vpojnost pripomočka je še na voljo.



Pametnejša 
oskrba. Noči brez 

nepotrebnih motenj.
Poslovite se od motečih in nepotrebnih preverjanj skozi celo noč.  

Z izboljšano zaščito pred iztekanjem Abena in digitalno inteligenco ni 
razloga, da se ne bi vsi lepo, mirno in zdravo naspali. 

Pametnejša oskrba in kvalitetnejše noči izboljšujejo razpoloženje in 
vzdržujejo dober imunski sistem, preprečujejo pridobivanje telesne teže, 

bolezni srca in ožilja ter izboljšajo telesno zmogljivost in spomin*. 

ABENA Nova vam zagotavlja:
manj prekinitev – manj iztekanja – boljši spanec

*Kratko- in dolgoročne zdravstvene posledice motenj spanja, 
Medic et al., 2017.



FSC® (Forest Stewardship Council oziroma Svet za nadzor gozdov) je mednarodna nevladna organizacija, namenjena spodbujanju 
odgovornega upravljanja gozdov po vsem svetu. Izdelki s certifikati FSC® so izdelani iz surovin iz dobro upravljanih gozdov in 
odgovornih virov. Sledljivost in celovitost oznake podpirajo strogi nadzorni ukrepi in z izbiro izdelkov s certifikatom FSC® pomagate 
skrbeti za gozdove ter ljudi in prosto živeče živali, ki v njih živijo. www.fsc.org

ABENA A/S je pridobila certifikat v skladu s standardi FSC® (Svet za nadzor gozdov) in Abena-Helpi d.o.o. je distributer izdelkov 
ABENA s certifikatom FSC®. Več o tem www.abena.com

* Upoštevajte, da imajo naši pripomočki za inkontinenco različne certifikate in znake za okolje

Edinstveno visokozmogljivo jedro zagotavlja suhost

Visokokakovostni 
pripomočki za 

inkontinenco

Digitalni  
pametni 

visokokakovostni 
pripomočki za 

inkontinenco

Omogoča 360-stopinjsko zaščito pred iztekanjem

Indikator vlažnosti z merilno lestvico ali  
z obvestilom aplikacije (ABENA Nova*)

Tesno prileganje omogoča prosto gibanje

Odpravite nepotrebno delo za negovalce

Vsak dan prihranite čas

Vsak dan prihranite denar

Naše dodatno jamstvo
–14 certifikatov in znakov za okolje*

Tukaj smo, da 
pomagamo

Visokokakovostni pripomočki veliko 
spremenijo, in ko jim dodate še 

inovativno digitalno inteligenco, je 
razlika osupljiva.

-

-

-

*



Dostojanstvena  
digitalna oskrba  
odvzame veliko 
bremena.
Z linijo pripomočkov za inkontinenco ABENA Nova negovalci opravijo 28 % manj menjav pripomočkov in 
osupljivih 84 % manj preverjanj vpojnosti in iztekanj, zaradi česar imajo več časa za kakovostno oskrbo*. 
Vodstvo bo opazilo tudi finančne prihranke pri oskrbi s pripomočki za inkontinenco, krajši čas bivanja in 
večjo kakovost, obremenitev negovalcev pa se bo zmanjšala.

Z linijo ABENA Nova pridobijo vsi.

*Na podlagi povprečnih ugotovitev iz več študij primerov





Več o izdelkih ABENA Nova preberite  
na www.abena-helpi.si/abena-nova  
oz. prek QR kode.

Dobesedno 
pametna 

rešitev.



Preizkusili smo več kot 2 milijona pripomočkov in rezultati so 
osupljivi, prav tako tudi prednosti za uporabnika, negovalca 
in vodstvo ustanove.

45 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

50 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

61 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

59 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

39 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

66 % manj iztekanja

90 % manj iztekanja

86 % manj iztekanja

90 % manj iztekanja

57 % manj iztekanja

100 % manj nepotrebnih ročnih preverjanj

47 % manj nepotrebnih ročnih preverjanj

98 % manj nepotrebnih ročnih preverjanj

47 % manj nepotrebnih ročnih preverjanj

84 % manj nepotrebnih ročnih preverjanj

32 % manj menjav pripomočkov

27 % manj menjav pripomočkov

15 % manj menjav pripomočkov

27 % manj menjav pripomočkov

28 % manj menjav pripomočkov

Na podlagi povprečnih ugotovitev iz več študij primerov.

Nizozemska

Nemčija

Avstralija

Švedska

Po svetu

32 minut več kakovostne nege na stanovalca  
na dan

73% manj iztekanja

85% manj nepotrebnih ročnih preverjanj

39% manj menjav pripomočkov

Danska



Manj izdelkov.
Čistejši planet. 
Poskrbeli bomo za vas
Zaradi inovativne in pametne rešitve za nego pri inkontinenci ABENA 
Nova boste znatno zmanjšali porabo pripomočkov za inkontinenco ter 
prihranili denar in zmanjšali nepotrebne odpadke. 

Zato izberite okolju prijazen izdelek za inkontinenco s certifikatom,  
ki pomaga uporabnikom, negovalcem in planetu.





Poskrbeli bomo za vas,  
ker nam je mar.
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www.abena-helpi.si/abena-nova


