
 
VIESTI INKONTINENSSISUOJIEN LÄHETTEESTÄ / MUUTOSVIESTIT  

Kun olet tehnyt lähetteen inkontinenssisuojista, ilmoita siitä hoitotarvikejakeluun. Hoitaja tarkastaa 
lähetteen ja perustaa asiakkaan tiedot TENA -ohjelmaan ja tekee yleensä ensimmäisen tilauksen.  
Jatkotilauksista huolehtii asiakas itse tai hänen asioitaan hoitava henkilö.  
 
Vaihtoehdot 

1. Lähetä viesti uudesta lähetteestä hoitotarvikejakeluun TENA -ohjelman kautta, jos sinulla 

on jatkotilaajan tunnukset TAI  

2. Jos sinulla ei ole jatkotilaajan tunnuksia TENA -ohjelmaan, soita uudesta lähetteestä 

hoitotarvikejakeluun TAI 

3. Kehota asiakasta tai hänen asioitaan hoitavaa henkilöä soittamaan hoitotarvikejakeluun. 
 

Hoitotarvikejakelun puh. 044 416 3149 ma - to klo 8 – 12. 
 
Viesti TENA -ohjelman kautta 

• Avaa viestit TENA -ohjelman etusivun oikeasta yläreunasta.  

• Klikkaa uusi viesti painiketta 

 

 

 

 

 

• Valitse vastaanottajaksi Hoitotarvikejakelu (Viestiryhmä) klikkaamalla ruutua. 
 

 
 

• Laita viestille otsikko, esimerkiksi: 

• Lähete, Tuukka Testinen 

• Tiedustelu, onko Tuukka Testinen jo jakelun piirissä 

• Kirjoita lähetteesi tai tiedustelusi viestikenttään 



 
Perustiedot 

• Asiakkaan nimi ja henkilötunnus 

• Lähetteen tekijän nimi ja puhelinnumero 

• Missä lähete on: HT-JAK -lehdellä / tulee postitse / tuotu hoitotarvikejakeluun  
 

Kerro, mitä haluat hoitotarvikejakelun hoitajan tekevän 

• Perusta asiakkaan tiedot TENA -ohjelmaan ja tee ensimmäinen tilaus / teen itse tilauksen. 

• Ryhmä, johon asiakkaan tiedot perustetaan TENA-ohjelmassa 

 

Lähetysten kuljetustiedot kotona asuville 

• Posti voi jättää laatikot ilman kuittausta oven luokse klo 8-16. Tällöin jakelijalla on oltava 
vapaa pääsy asiakkaan ovelle TAI 

• Posti soittaa ja sopii saapumisajasta ja oven avaamisesta. 

• Laita viestiin tieto, kenelle Posti soittaa ja sopii oven avaamisen. Esimerkiksi: 
o Asiakas itse sopii kuljetusajan ja oven avaamisen, asiakkaan puh. 041… 
o Kotoinen kotihoito sopii kuljetusajan ja oven avaamisen, puh. 0400…. 

 
Muutosviesti 

• Käytä muutosviesti -toimintoa, kun haluat muutoksia / lisäyksiä asiakkaalla oleviin tuotteisiin 
tai osoitteeseen. 
 

 
 
3. Kun muutetaan asiakkaalle toimitettavia tuotteita, klikkaa alasvetovalikosta, mitä 
haluat tehdä. Jos haluat muuttaa kulutusmäärää, tee muutos ja klikkaa ”Seuraava”, 
jonka jälkeen sinulta kysytään, kenelle haluat viestisi lähettää. Valitse 
Hoitotarvikejakelu (Viestiryhmä)  
 

Perustelut tuotemuutokselle 

• Esimerkkejä: Asiakas kastelee öisin runsaasti. Tarvitsee lisää imutehoa yösuojaan, koska 
useina öinä sänky on kastunut. Asiakkaan kunto on huonontunut. Ei kykene enää itse 
käymään wc:ssä. Pääosin vuodepotilas. Suojan koko ja sen asettaminen on tarkastettu. 
 

Hoitotarvikejakelu p. 044 416 3149 ma - to 8 - 12 


