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

5 / Van voor naar achter 
aanbrengen

Breng het product van voor naar 
achter, tussen de benen door 

aan. Zo voorkom je dat bacteriën 
van het anale naar het vaginale 
gedeelte overgebracht worden 

en infecties veroorzaken.

4 / Voorkom kruisinfecties

Om eventuele besmetting
van verzorgende op cliënt of 

andersom te voorkomen, is het 
belangrijk het product aan de 
binnenzijde niet aan te raken.

2 / Schud het product niet uit

Vouw het product open
en schud het NIET uit. Het 

absorberende gedeelte van het 
product blijft hierdoor op de plaats 
zitten waardoor de kans op lekkage 

minimaal is.

3 / Vouw een gootje

Begin altijd met het over de lengte 
dubbelvouwen van het product 

zodat er een gootje ontstaat. 
Hierdoor sluiten de anti-lekrandjes 

goed aan waardoor de kans op 
lekkage minimaal is en wordt het 

draagcomfort verhoogd.

1 / Kies het juiste product voor je cliënt

Kies een product dat aansluit bij de mate van incontinentie en houd 
rekening met de persoonlijke situatie en mobiliteit van je cliënt. Voor 

maatgebonden producten zoals een broekje, slip of product met 
heupbandsluiting, is het belangrijk dat de juiste maat gekozen wordt. 
Meet hiervoor de heup-buikomvang van je cliënt, ca. 10 cm onder de 

navel en kies de maat die het best hierbij past.

De beste hulp bij
  een juiste gebruik
van incomateriaal 

Voor een optimaal draagcomfort en maximale bescherming is
het belangrijk dat het incontinentiemateriaal op de juiste manier 
gebruikt wordt. Enkele tips.

Grip op
  het gebruik van
incomateriaal

Infecties
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Wil je meer weten hoe je onze 
producten op de juiste manier 

aanlegt? Bekijk dan de 
instructievideo’s op

onze website.
Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op
zorg.abena.nl
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Onrustige cliënten
Zorg dat het product goed aansluit, en gebruik bij voorkeur een slip 
met plakkers, zodat bij veelvuldig draaien het product niet verschuift. 
Bij zogenaamd plukgedrag kan een slip achterste voren aangelegd 
worden, zodat de plakkers op de rugzijde bevestigd worden.

Wat
te doen 

bij:

Hevig verlies van ontlasting
Gebruik een product met extra 
hoge anti-lekrandjes, zoals de 
Abri-San Special. Zo voorkom je 
dat de ontlasting gaat lekken.

6 / Goed aansluiten in de liezen

Om het risico op lekkage te minimaliseren
en huidirritatie te voorkomen, dient het 
product goed in de liezen aan te sluiten. 

Belangrijk is dat je de juiste maat kiest voor
je cliënt. Een te groot of te klein product
kan lekkage of huidirritatie veroorzaken

en zit niet comfortabel.

7 / Schuin plakken van slips
met plakkers

Voor een goede aansluiting aan 
het lichaam is het belangrijk dat
de tapes schuin geplakt worden. 

De bovenste tape schuin naar 
beneden en de onderste tape 

schuin omhoog. Zo voorkom je 
lekkage en huidirritatie.

10 / Geen extra inleggers

Gebruik geen extra inleggers in 
een incontinentieproduct. Dit 

verhoogt het risico op lekkage en 
huidirritatie. Mocht het product 
toch niet voldoende absorberen, 

gebruik dan een extra 
inlegverband zonder 
beschermzijde, zoals

de Abri-Let.

9 / (Fixatie)ondergoed

Draag een goed aansluitend 
(fixatie)broekje bij het gebruik

van inlegverbanden. 
Fixatiebroekjes hebben een 

breder kruisgedeelte, zodat het 
product comfortabeler zit en 

lekkages geminimaliseerd 
worden.

8 / Zijflappen

De zijflappen van onze slips zijn 
van een maximaal ademende 
folie gemaakt. Vouw voor een 

goede aansluiting aan het 
lichaam de zijflappen glad naar 

achteren en sluit de slip met
de flexibele tapes.
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