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Schurftmijt
(veroorzaker van schurft)

Symptomen:
- Jeuk (vooral ’s nachts)

- Rode streepjes met 
 daaromheen bultjes

Hoe wordt het 
overgebracht?

Door 15 min. huid op huid 
contact met iemand die schurft 

heeft. Dit kan door:

Kleding dragen 
van iemand met 

schurft

In hetzelfde bed 
liggen

Waar?
Polsen, tussen de vingers, 
oksels, kruis, billen, zijkant 

buik, voeten.

Behandeling
Smeer het lichaam in met crème 

voorgeschreven door de arts.

Bij textiel dat niet gewassen
mag worden of niet bij 60°C:

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:

Classic Nitril 
poedervrij

Classic Nitril poedervrij
met lang manchet

 290466 – XS 

 290467 – S

 290468 – M

 290469 – L

 290470 – XL

GGebbrruuuiiikkk dde juiste prodduucccttteennuG ttekk pe ddb td roe ensruu e uu

Isolatiejas met 
lange mouw

240190 – L 

240191 – XL

Ademhalingbeschermingsmasker 
Type eendenbek, groen

740242

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

 290417 – XS 

 290418 – S

 290419 – M

 290420 – L

 290421 – XL

Isolatiejas met 
lange mouw

Matras 3 dagen luchten bij 
kamertemperatuur en grondig 

stofzuigen.

Nitril 
handschoenen

INFECTIEPREVENTIE
Voorkom verspreiding van schurft

INFECTIEPREVENTIE
Voorkom verspreiding van schurft

Wassen van
een cliënt

Na seksueel 
contact
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