
Symptomen 
- Jeuk (vooral ’s nachts)

- Rode streepjes met 
 daaromheen bultjes

Schurft is een besmettelijke infectieziekte. Lees wat het is, 
hoe je het kunt behandelen en hoe je verspreiding voorkomt.
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De beste hulp bij
  een schone en
veilige omgeving

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

Grip op
  het behandelen
van schurft

Schurftmijt
(veroorzaker van schurft)

Kleding dragen 
van iemand met 

schurft

In hetzelfde bed 
liggen

Textiel dat niet of niet op 600C 
gewassen mag worden: 

3 dagen in een afgesloten zak 
bewaren. Daarna wassen op de 

toegestane temperatuur, vervolgens 
direct in de droogtrommel of strijken.

Alle kleding en textiel dat
3 dagen voor of tijdens de 

behandeling direct op de huid 
is gedragen, wassen op 60°C.

Welke beschermende kleding:

Hoe wordt het overgebracht?
Bijv. door 15 min. huid op huid 

contact met iemand die 
schurft heeft. Dit kan door:

 Waar?
Polsen, tussen de vingers, 

oksels, kruis, billen, zijkant buik, 
voeten.

Behandeling 
Smeer het lichaam in met 

crème voorgeschreven door de 
arts.

Isolatiejas met 
lange mouw

Matras 3 dagen luchten bij 
kamertemperatuur en grondig 

stofzuigen.

Nitril 
handschoenen

Wassen van
een cliënt

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

Meer weten over schurft en andere infectieziekten? Kijk op
zorg.abena.nl/infectiepreventie/infectieziekten   

Gebruik de juiste producten:
Voorkom verspreiding van schurft.

Handschoenen        

Artikelnr. Productomschrijving Omschrijving  

290417 Classic Nitril poedervrij, XS Kwalitatief hoogwaardige nitril handschoen. Geschikt voor
  alle voorkomende zorghandelingen, waaronder ook
290418 Classic Nitril poedervrij, S het werken met cytostatica en het aanbrengen van
  (hormonale) crèmes.Geschikt voor mensen met een latexallergie.
290419  Classic Nitril poedervrij, M

290420  Classic Nitril poedervrij, L

290421  Classic Nitril poedervrij, XL

Handschoenen met lang manchet        

Artikelnr. Productomschrijving Omschrijving  

290466 Classic Nitril poedervrij met lang manchet, XS Kwalitatief hoogwaardige nitril handschoen met lang manchet.
   Geschikt voor zorghandelingen waarbij de kans bestaat dat lichaams-
290467 Classic Nitril poedervrij met lang manchet, S vloeistoffen in de handschoen lopen, zoals bij uitscheidingsproducten. 
  Geschikt voor mensen met een latexallergie.
290468  Classic Nitril poedervrij met lang manchet, M 

290469  Classic Nitril poedervrij met lang manchet, L 

290470  Classic Nitril poedervrij met lang manchet, XL

Isolatiejassen        

Artikelnr. Productomschrijving Omschrijving  

240190 Isolatiejas met lange mouw, L Isolatiejas met lange mouwen en witte boorden voor hygiënisch
  werken conform WIP richtlijnen. Niet vochtdoorlatend. Geschikt voor  
 240191 Isolatiejas met lange mouw, XL zorghandelingen bij cliënten die niet meewerken of fysiek niet in 
  staat zijn om bepaalde bewegingen te controleren. De witte boorden 
  aan de mouwen waar de handschoenen overheen gedragen worden
  markeren het gebied dat ‘schoon’ is bij het uittrekken van het schort.

 Ademhalingsbeschermingsmaskers        

Artikelnr. Productomschrijving   Omschrijving  

740242 Ademhalingbeschermingsmasker, 50 st. Comfortabel mondneusmasker. Dubbel gecertificeerd. Beschermt zowel 
 type eendebek, FFP1/IIR  de drager van het masker als de cliënt. Voldoet aan de WIP richtlijnen en 
   is geschikt voor gebruik bij o.a. MRSA.

540077 Ademhalingbeschermingsmasker, 50 st.  Comfortabel ademhalingsbeschermingsmasker. Dubbel gecertificeerd. 
 type eendebek, FFP2/IIR  Beschermt zowel de drager van het masker als de cliënt tegen spatten 
   bloed en druppels slijm of spuug die besmet kunnen zijn. Kan in alle 
   gevallen gedragen worden een FFP1 masker wordt voorgeschreven.

740340 Ademhalingbeschermingsmasker, 50 st.  Comfortabel ademhalingsbeschermingsmasker. Biedt de hoogste  
 type eendebek, FFP 3   bescherming. Ook geschikt voor gebruik bij o.a. cytostatica.

 Afvalzakken        

Artikelnr. Productomschrijving   Omschrijving  

1300 Pedaalemmerzak HDPE, 40 liter 50 st. Stevige pedaalemmerzak voor het hygiënisch verzamelen en 
   verwijderen van mogelijk besmette handschoenen, isolatiejassen, 
   ademhalingsbeschermingsmaskers en incontinentiemateriaal.

 740288 Rode waszak met wateroplosbare 150 st.  Rode waszak met in water oplosbare naden. Voorkomt het opnieuw  
 naden, 50x70 cm  aanraken van verontreinigd wasgoed. Rode kleur geeft aan dat er  
   mogelijk besmet wasgoed in zit. Naden lossen op bij 600C. 
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