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

Een pakje incontinentie-
washandjes maakt het gebruik

van schuimbussen, tubes en gewone 
washandjes overbodig.
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Verwarm het pakje Verzorgend 
Wassen in de verwarmunit.

Reinig de schaamstreek,
billen en perineum met

de incontinentiewashandjes*
en was vervolgens de rest
van het lichaam met de 

(verwarmde) Verzorgend 
Wassen washandjes.

* Incontinentiewashandjes
kunnen indien gewenst ook 

verwarmd worden.

 
* In verband met hygiëne:
 na gebruik het pakje niet 
 opnieuw opwarmen.

* Na openen zijn een pakje 
 Verzorgend Wassen en  
 Incontinentiewashandjes 
 24 uur houdbaar. Vermeld 
 de datum en het tijdstip 
 van openen.

* Gebruik een pakje niet voor 
 meerdere cliënten.
 

LET OP:

TIP: Sluit het pakje direct na
uitname van een washandje

en leg het onder het kussen om
de temperatuur te behouden. 

TIP: Zorg dat de lichaamsplooien
goed droog zijn (o.a. onder

de borsten, in de buikplooi en
in de liezen). Gebruik hiervoor 

eventueel de handdoek waarmee
je het lichaam afdekt tijdens het 

wassen.

Voorkom verspreiding van ziekteverwekkers. Verzorgend 
Wassen washandjes zijn een hygiënisch alternatief voor het 
wassen met water en zeep. 
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Voordelen Verzorgend Wassen

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

Voorkom verspreiding.
Na gebruik direct weggooien.

Aanbevolen bij besmettelijke 
infectieziekten zoals norovirus. 

Wetenschappelijk bewezen 
effectief en efficiënter dan wassen 

met een waskom.

Geen transport
van besmet wasgoed 

waardoor 
kruisbesmetting kan 

ontstaan.

Minimale kans
op zelfbesmetting

Geen risico van residuen
die zelfs na het wassen kunnen 

achterblijven.

Geen vieze flacons 
en schuimbussen 

meer.
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