
Reinig en bescherm zacht 
met pH huidneutraal 3% 

dimethicone 
geïmpregneerde 

incontinentiewashandjes.

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

De huid
niet meer
intact is

De plekken
een duidelijke

of een gekartelde 
rand hebben

De roodheid
niet-wegdruk-

baar is

Er rode 
puntjes of 

witte spikkels 
zichtbaar zijn

Er sprake
is van een 

onaangename 
geur

Draag ademend en 
voldoende absorberend 
incontinentiemateriaal.

Voer een structureel 
huidverzorgingsbeleid 

van hydrateren en 
beschermen.

Grip op
  het voorkomen &
behandelen van IAD

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

CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Ca. 50% van mensen met incontinentie in verpleeghuizen 
heeft last van incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD). 
Ons advies voor het behandelen en voorkomen van IAD. 



TIP: Zorg voor minimaal 
contact met ontlasting 
en urine. Verschoon op 

tijd.

TIP: Zorg dat er geen 
wrijving ontstaat. Kies

het juiste incontinentie-
materiaal en leg het 
materiaal goed aan. 

TIP: Belast de huid zo min 
mogelijk tijdens een 

wasbeurt, bijvoorbeeld 
door de huid droog te 

deppen i.p.v. af te drogen. 
Gebruik ongeparfumeerde 

producten met een 
lage pH.

Wassen en verzorgen
Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (aantal) Omschrijving 

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.

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. 

CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Tips voor het voorkomen van IAD

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

TIP: Wees alert op 
risico’s zoals eerdere 
decubitus, diabetes, 

verminderde weerstand,  
voeding, diarree, 

medicatie en te weinig 
vochtinname.

TIP: Bescherm en 
hydrateer de huid

met speciale 
huidverzorgings-

producten.
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