
Behandelen:
Abena 10% zinkspray

• Huid niet aanraken

• Niet verwijderen

• Hygiënisch 

Toepassing:

• Intacte huid 2x daags 
  aanbrengen

• Smetten met nattende 
  huid: 3x daags 
  aanbrengen

• Spray op 30 cm afstand

• Hoeft niet verwijderd
  te worden

Abri-Let Super Airlaid
Voorkomt huid op huid
contact en absorbeert
overmatig vocht

• Sterk absorberend

• Vocht wordt gel

• Kleeft niet

• Huidvriendelijk

Toepassing:

• Wond met water reinigen

• Abri-Let in vorm brengen

• Zo diep mogelijk in de plooi 
  leggen

• Dagelijks vervangen

• Aafhankelijk van exsudaat vaker

Was niet met
te heet water.

Ga bij voorkeur in bad. 
Douche niet langer dan 10 

minuten. Abena Verzorgend 
Wassen washandjes zijn een 

goed alternatief voor douchen.

TIP: Bij het wassen van een 
zeer droge huid worden Abena 

incontinentiewashandjes 
aanbevolen. Hierin zit 3% 

dimethicone die de huid extra 
beschermt en hydrateert.

Reinig de huid mild.

pH huidneutraal is maximaal 5 pH.

Gebruik producten zonder parfum, 
kleurstoffen en andere irriterende stoffen.

TIP: Abena intiemverzorging heeft een 
lage pH waarde (3,8) en is geschikt voor 

het wassen van de zeer droge huid. Bevat 
geen kleurstoffen, parfum en andere 

irriterende stoffen. 
Droog deppen of aan de 

lucht laten drogen zoals bij 
gebruik van Verzorgend 

Wassen producten.

Gebruik meteen na het bad of 
douche een vette crème zoals 
Abena Body Cream, Skincare 

Lotion of Intensive Care 
Cream, afhankelijk van de 

teerheid van de huid.

Kies producten met
het Asthma Allergy Nordic logo:

Minimaal risico op huidirritatie,
eczeem en allergische reacties.

Bevatten geen ingrediënten die 
allergieën kunnen veroorzaken of

de hormoonhuishouding beïnvloeden.

Alle ingrediënten zijn zorgvuldig 
gekozen door huidspecialisten.

Bevatten geen parfum, kleurstoffen, 
formaldehyde, optische witmakers, 
hars, parabenen en niet-functionele 

ingrediënten.

LET OP! Een rode huid is altijd een teken 
dat er iets aan de hand is. Waarschuw
een arts of wondverpleegkundige als:

De huid niet 
meer intact is

De roodheid niet- 
wegdrukbaar is

Infecties

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

CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Een kwetsbare, droge en ouder wordende huid vraagt extra 
aandacht. Ons advies en producttips voor het verzorgen en 
voorkomen van een kwetsbare huid.

Grip op
de behandeling van
een kwetsbare huid



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

Huidverzorging       

Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (ml) Omschrijving  

6965 Handcrème, ongeparfumeerd  75 / 500 Handcrème met een vetgehalte van 21%, op basis van Olus olie en 
   Glycerine. Hydrateert en beschermt de handen. Geschikt voor 
   dagelijks gebruik.   

6971 Body Cream, ongeparfumeerd 200 Lichaamscrème met een vetgehalte van 27,5% op basis van Olus olie 
 voor droge huid  en Glycerine. Geschikt voor het hele lichaam inclusief handen en 
   gezicht. Herstelt de vochtbalans en trekt snel in.

6652 Huidverzorgingslotion, ongeparfumeerd 100 / 500 Bodylotion met een vetgehalte van 14%, op basis van Olus olie en 
665302 voor vette of zeer tere huid  Glycerine. Geschikt voor het hele lichaam inclusief handen en 
   gezicht. Herstelt de vochtbalans en trekt snel in. 

 

Huidbescherming
6966 Intensive Care crème, ongeparfumeerd 100 Lichaamscrème met een vetgehalte van 70% op basis van Caprylic/
 voor vette of zeer droge huid  Capric Triglyceride, plantaardige oliën en glycerine. Geschikt voor het 
   hele lichaam inclusief handen en gezicht. Herstelt de vochtbalans en 
   trekt snel in.

6659  Barrièrecrème, ongeparfurmeerd 75 / 150 Huidverzorgingszalf met een vetgehalte van 41% op basis van 
7759 ook voor kloven, bij kwijlen  glycerine en dimethicone. Voor de geïrriteerde en/of droge huid. 
   Beschermt de huid tegen urine en ontlasting.

 

Wassen met water
666502 Intimate Care intiemverzorging, ongeparfurmeerd 500 Wasproduct met een lage pH-waarde, afgestemd op het interne 
   milieu van de vagina. Bevat natuurlijk melkzuur voor optimale 
   bescherming tegen schadelijke bacteriën. 

6800 Milde shampoo, ongeparfumeerd 500 Milde shampoo voor dagelijks gebruik. Geschikt voor de droge 
   gevoelige hoofdhuid.

6980 Hair en Body Wash, ongeparfumeerd 500 Body Wash en shampoo in 1. Zachte formule reinigt en hydrateert
   de hoofdhuid. pH-huidneutraal. Geschikt voor de gevoelige huid.

150034 Milde schuimende handfoam, ongeparfumeerd 500 Handschuim voor het mild reinigen van de handen. pH-huidneutraal. 
   Geschikt voor frequent wassen van de handen. Verzorgt en 
   hydrateert. 

7766 Milde Handcrèmezeep, ongeparfumeerd 500 Crème voor het wassen van de handen. pH-huidneutraal. Geschikt 
   voor het frequent wassen van de handen. Verzorgt en hydrateert. 

 

Wassen zonder water
Artikelnr. Productomschrijving Inhoud (aantal) Omschrijving  

540051 Verzorgend Wassen 5 a 8 st. Om mensen op bed te wassen, beschermt de huid: pH-huidneutraal, 
540055   afdrogen niet nodig, daardoor minder wrijving van de huid,  

1000003181 Incontinentiewashandjes 4 st. Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij incontinentie. Bevat 3% 
   dimethicone. Hydrateert en beschermt de huid tegen o.a. urine en
   ontlasting. Reinigt op milde wijze met een pH-waarde dat precies
   is afgestemd op de zuurgraad van het intieme gedeelte.

491917 Shampoocap  1 st. Voor het wassen van de haren op bed, uitspoelen niet nodig. 
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