
Tips voor hygiënische verschoning en 
verzorging van incontinente cliënten
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Stap-voor-stap instructies

Desinfecteer beide handen 
gedurende 30 seconden.

Draag een wegwerp             
(waterbestendige) schort om 
kleding te beschermen.

Verwijder de tweede handschoen, 
zonder huidcontact met de 
buitenkant van de handschoen.

Trek nieuwe wegwerphand-
schoenen aan. 

Reinig de huid voorzichtig met 
een verzorgend wegwerp-
washandje (MoliCare Skin). 

Verwijder disposable reinigings-
doekje, vochtig huidverzorgings-
doekje of washandje.
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Trek het gebruikte incontinentie-
product in de handschoen en ver-
wijder deze. Vermijd huidcontact.

Reinig voorzichtig met een 
vochtig huidverzorgingsdoekje 
(MoliCare Skin). Niet wrijven.
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Trek nieuwe wegwerphand-
schoenen aan. 

Breng (MoliCare Skin)          
huidbeschermende crème of 
-schuim aan.

Vouw het nieuwe 
incontinentieproduct  in de vorm 
van een zeilboot.
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Trek met droge handen          
wegwerphandschoenen aan.

Breng bij zwaar bevuilde gebieden 
MoliCare Skin reinigingsschuim op 
de huid aan. 

Trek de handschoenen               
binnenstebuiten uit, van boven 
naar beneden en verwijder deze. 

Breng het nieuwe                    
incontinentieproduct aan van 
voor, naar achteren.
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Verwijder het gebruikte       
incontinentieproduct van voor, 
naar achteren.

Verwijder bevuiling met een  
reinigingsdoekje (ValaClean®).  
Niet wrijven. 

Desinfecteer beide handen 
gedurende 30 seconden.

Trek de handschoenen                
binnenstebuiten uit, van boven 
naar beneden en verwijder deze.

       
•  Gebruik hoogwaardige nitrile handschoenen. 

Deze zijn veilig in gebruik en zorgen voor een 
verminderde kans op allergische reacties ten 
op zichte van latex handschoenen.

• Vermijd huidcontact met bevuilde                       
  handschoenen, om contaminatie te   
  voorkomen.

•  Vermijd huidcontact met gebruikte                     
incontinentieproducten, om infecties van 
pathogenen te voorkomen. 

 
•  Reinig het genitale gebied altijd van voor,    

naar achteren, om darmbacteriën niet over     
te brengen naar de urethra/vagina.

•  Speciale huidbeschermende crèmes             
(MoliCare Skin Protect) helpen de                   
natuurlijke beschermende laag van de huid 
te behouden zonder de absorptie van een                                    
incontinentieproduct te beperken.

•  Innovatieve incontinentieproducten zijn        
huidvriendelijk , comfortabel te dragen en 
gemakkelijk in gebruik. 
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Tot slot; desinfecteer beide      
handen gedurende 30 seconden.
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* Washandje voor lichaamsreiniging in bed 


