
Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

Abena 10% zinkspray

Voordelen:
Huid niet aanraken

Hoeft niet verwijderd
  te worden

Hygiënisch in gebruik 

Toepassing:
Intacte huid 2x daags 

  aanbrengen

Smetten met nattende 
huid: 3x daags 
aanbrengen

Spray op 30 cm afstand

Behandelen

Abri-Let Super Airlaid

Voordelen:
Voorkomt huid op huid contact

Absorbeert overmatig vocht

Plakt niet aan de huid

Vocht wordt vastgehouden door 
super absorberende korrels

Huidvriendelijk

Werkwijze:
De aangedane huid
met water reinigen

Eventueel Abri-Let
in vorm knippen

Zo diep mogelijk in
de plooi leggen

Twee maal daags vervangen, 
afhankelijk van exsudaat vaker

LET OP! Roodheid is een signaal dat er wat aan de hand is. Waarschuw ALTIJD 
een wondverpleegkundige of arts bij de volgende verschijnselen:

Pustels 
(puistjes)

Natten Geel/groen 
exsudaat

 

Rand-
schilfering

Eilandjes
voor de kust

  (bij candida-
infectie)

Pus Korst-
vorming

Een 
onaangename 

geur

Smetplekken zijn een veelvoorkomende huidaandoening 
veroorzaakt door een combinatie van vocht, warmte en wrijving. 
Onze tips over het behandelen en voorkomen van smetten.

Infecties
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CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Grip op
  het behandelen
van smetten



Voorkomen van smetten:

Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op 
zorg.abena.nl

Voorkom
huid op huid 

contact

Voorkom
overmatig 

transpireren 

Houd de
huid (plooien) 

droog

Dagelijks huid mild 
reinigen, hydrateren en 

beschermen. * O.a. 
barrièrecrème, Verzorgend 

Wassen washandjes en 
incontinentiewashandjes

Gebruik ademende
materialen. * O.a. 

incontinentiemateriaal, 
onderleggers, kleding en 

beddengoed

Geef extra 
aandacht aan 
mensen met 

risicocondities

Huidbescherming       

Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (ml) Omschrijving  

7759 Barrièrecrème, ongeparfurmeerd 75 Huidverzorgingszalf met een vetgehalte van 41% op basis van 
6659  150 glycerine en dimethicone. Voor de geïrriteerde en/of droge huid. 
   Beschermt de huid tegen urine en ontlasting. 

1000003933 10% Zinkspray 100 Abena Zinkspray beschermt de geïrriteerde huid. Zinkspray laat
   een flinterdunne barrièrelaag achter op de huid zodat deze kan 
   herstellen van eventueel vochtletsel, zoals bij smetten. Op de huid
   sprayen (insmeren is niet nodig). Reduceert roodheid en irritatie
   van de huid.

Inlegger
Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (aantal) Omschrijving 

904101 Abri-Let Super Airlaid 100 st.  Inlegger met een hoge absorptie en aan beide zijden voorzien
   van een TopDry-laag die zorgt dat de huid droog blijft. De SAP-korrels 
   in de inlegger houden het geabsorbeerde vocht vast en zetten 
   dit om in een gel. Absorptie 140 ml, afmeting 12x32 cm.

Methode om de Abri-Let Super Airlaid gemakkelijk
in een huidplooi te leggen:

Leg de Abri-Let Super Airlaid zo diep mogelijk in de huidplooi.

Wassen zonder water
Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (aantal) Omschrijving  

540051 Verzorgend Wassen 5 st. Om mensen op bed te wassen, beschermt de huid: pH-huidneutraal, 
540055  8 st. afdrogen niet nodig, daardoor minder wrijving van de huid. 
   
1000003181 Incontinentiewashandjes 4 st. Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij incontinentie. Bevat 3% 
   dimethicone. Hydrateert en beschermt de huid tegen o.a. urine
   en ontlasting. Reinigt op milde wijze met een pH-waarde dat precies 
   is afgestemd op de zuurgraad van het intieme gedeelte.

Strookje
afknippen

Evt. inknippen AanbrengenAbri-Let Super
Airlaid
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