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Richtlijn voor het aanleggen van de slip in 4 stappen

Vouw de zijkanten open. Vouw het 
product in de lengte, zodat een soort 
gootje onstaat en de de antilekrandjes 
rechtop gaan staan. 

Leg de eerste zijkant om de heup van 
de patiënt/cliënt. 

Leg de patiënt/cliënt in een 
stabiele zijligging. Breng het 
product van voren naar achteren 
aan.

Zet de plakstrip vast.

Centreer het product door de 
vochtindicator uit te lijnen met de 
wervelkolom. Draai de patiënt/cliënt 
op de rug. 

Leg de tweede zijkant om de heup 
van de patiënt/cliënt. 

Zet de plakstrip vast. 

Ergonomie op de 
werkplek:

 Sneller aanleggen 
zorgt voor minder 
handelingen en minder 
fysieke belasting.

Veiligheid:

Eén keer omdraaien tijdens 
het aanleggen reduceert 
het aantal handelingen en 
zorgt voor een veilig gevoel 
en minder belasting voor de 
patiënt/cliënt.

Waardigheid:

Het gebruik van de stabiele 
zijligging in combinatie 
met minder handelingen 
bevordert een positieve 
band tussen verzorgende en 
patiënt/cliënt.

Hygiëne:

Door de slip van achteren 
te verwijderen is er minder 
risico op vervuiling door 
ontlasting.

PATIËNT/
CLIËNT

VERZORGENDE

Belangrijkste voordelen & principes

MoliCare® 
Premium 
E last ic
Richtlijn voor het aanleggen 
bij patiënten/cliënten in 
liggende positie

Hoe kiest u 
de juiste maat?
Meet met een meetlint de omvang 
van de heup van de patiënt/cliënt 
om de juiste maat te bepalen.

Heupomvang Maat
70 - 90 cm S
85 - 120 cm M
115 - 145 cm L
140 - 175 cm XL

N.V. PAUL HARTMANN S.A.
Paul Hartmannlaan 1
B - 1480 Sint-Renelde

Bezoek onze websites:
www.hartmann.be
www.molicare.be

PAUL HARTMANN BV 
Kerkenbos 11-03d 
NL - 6546 BC Nijmegen 

Bezoek onze websites:
www.hartmann.nl 
www.molicare.nl
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Wat is de juiste 
bedhoogte?

Bij gebruik van een verpleegbed 
dient dit zo te worden ingesteld 
dat het matras zich op heuphoogte 
bevindt, om de rug te ontlasten.


