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Because we care



Mensen met incontinentie moeten vaak meerdere keren per dag worden 
verschoond. Naast het verwisselen van incontinentiemateriaal en het wassen 
van de cliënt is het belangrijk om de huid goed te verzorgen.
Uit onderzoek blijkt echter dat de huidige wasmethode met reinigingsschuim, 
washandjes en barrièrecrème zorgmedewerkers veel tijd en energie kost. 
Ook zorgt de aanpak voor een verhoogd risico op huid-aandoeningen zoals 
incontinentie geassocieerde dermatitis.

De Abena incontinentie-washandjes bieden hiervoor een hygiënisch, 
gebruiksvriendelijk en tijdbesparend alternatief. De washandjes bevatten een 
speciale lotion met barrièrefunctie die de huid reinigt, verzorgt en beschermt. 
Door de unieke 3-in-1 functie van de washandjes kunnen de kosten van 
incontinentiereiniging in uw zorgorganisatie bovendien met ongeveer 40% 
worden verminderd.
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Het gebruik van de 
incontinentiewashandjes van 
Abena is uitgebreid getest in 
het ziekenhuis en verpleeghuis 
van de Saxenburgh Groep met 
onderstaande resultaten:

Oude situatie: Zonder gebruik van 
incontinentiewashandjes:
•  93 % geeft aan dat de huidige methode 

slecht tot matig bevalt.
•  86 % geeft aan dat de incontinentie 

reinigingsproducten niet persoons-
gebonden zijn.

•  56 % geeft aan dat niet-persoonsgebonden 
producten niet worden gereinigd na gebruik.

•  97 % geeft aan regelmatig incontinentie 
geassocieerde dermatitis vast te stellen. 
De huid is dan (zwaar) geïrriteerd.

•  100 % geeft aan IAD te behandelen 
met een barrièrecrème of vergelijkbare 
beschermende crème.

Nieuwe situatie: Gebruik van 
Abena incontinentiewashandjes:
•  90 % vindt de incontinentiewashandjes 

prettiger in gebruik.
•  79 % vindt de incontinentiewashandjes 

hygiënischer.
•  90 % geeft aan geen extra producten 

nodig te hebben tijdens de reiniging.
• Huidirritatie wordt met 34 % gereduceerd.
•  De tijd van een wasbeurt wordt met 43 % 

gereduceerd.

Unieke kenmerken:
• 3-in-1 functie: reinigen, verzorgen,  
 beschermen. 
•  De totale kosten voor incontinentiereiniging 

kunnen met 40% wordt gereduceerd.
•  Incontinentiewashandjes zijn 

persoonsgebonden en verminderen 
hiermee het risico’s op verspreiding 
van het NORO virus of de MRSA bacterie.

•  Incontinentiewashandjes bevatten een 
speciale lotion met barrièrefunctie om 
de huid preventief te beschermen.
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Trek een washandje aan.

Was de voorzijde.

Ga verder met de verzorging van uw cliënt.

Was de billen.

Gooi de gebruikte washandjes in een zakje weg.

Vraag een gratis proefpakket of testperiode
aan op www.abena.nl/inco

Overtuig
uzelf!
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