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

2 / Er is mogelijk sprake
van overdracht van bacteriën: 

bij (hulp bij) het plassen
en stoelgang

bij de afvoer van urine
en/of ontlasting 

via de (afvoer van) 
hulpmiddelen.

3 / Gebruik Abri-Bag voor 
infectiepreventie indien: 

Als cliënten te ver uit elkaar
wonen om een pospoeler/
vermaler te kunnen delen

Als slechts een cliënt binnen
een woongroep gebruik 

maakt van een po

Als alternatief voor
een pospoeler

UIt hygiënisch oogpunt.

Reinig direct 
bij géén zichtbare 

verontreiniging

Reinig én desinfecteer
direct na gebruik en bij

het opheffen van de 
cliëntgebonden status (po)

Gooi de po/bedpan weg als 
deze zichtbaar vuil blijft.

4 / Reiniging van po/bedpan:

1 / Urine en ontlasting bevatten 
bacteriën die kunnen zorgen voor 

uitbraak van infecties.

Deze bacteriën kunnen zich
verspreiden via urine en

ontlasting of in de omgeving
van de cliënt.
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Grip op
  urinelozing en
stoelgang
Voorkom de verspreiding van ziekteverwekkers via urinelozing
en stoelgang. Hoe werk je conform WIP richtlijnen?



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

Draag altijd 

handschoenen 

en pas hand-

hygiëne toe! 

Waarom gebruiken?

Gebruik van de 
Abri-Bag vermindert 
kans op besmetting 
en infecties omdat 

cliënt en verzorgende 
niet direct in contact 

komen met urine 
en/of ontlasting.

Wat is het?

De Abri-Bag is een 
beschermzak met een 

absorberende inlegger voor 
het opvangen van urine

of ontlasting.
De absorberende inlegger
zet het vocht om in gel en 

absorbeert tot 600 ml.

Wanneer gebruiken?

De Abri-Bag is dé 
hygiënische en 

makkelijk toepasbare 
oplossing bij het gebruik 

van een postoel of 
bedpan wanneer een 

cliënt (tijdelijk) 
functioneel incontinent 

is en niet meer 
zelfstandig naar het 

toilet kan. Vervang de 
zak na gebruik.

Verpakking van
de Abri-Bag? 

De Abri-Bag is verpakt in
een stevige doos met een 

handige opening waardoor
de opvangzak eenvoudig

te gebruiken is. 

Abri-Bag, voor hygiënisch werken
met postoel en bedpan
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