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 Vask uden vand 

 Cremer og lotioner 

 Specialcremer og salver 

Gør det let at træffe 
det rette valg!

Se mere på 
www.abena.dk/IAD

Because we care!
Abena har en holistisk tilgang til inkontinensple-
je. Vores mål er at forbedre livskvaliteten for per-
soner med inkontinens ved at sætte institutioner 
og plejere i stand til at give den bedst mulige 
inkontinenspleje.

Vores vigtigste bidrag er at udvikle, producere 
og tilbyde et komplet plejeprogram til personer 
med inkontinens, indeholdende alt fra hudple-
jeprodukter af højeste kvalitet over åndbare 
inkontinensprodukter til sengeunderlag.

Vi arbejder sammen med førende eksperter og 
sundhedsprofessionelle for at sprede viden om 

inkontinenspleje og udbyde nye løsninger, der  
giver mennesker mulighed for at leve livet fuldt ud.

Abenas specialister tilbyder hjælp til at sammen-
sætte de rette produktserier. Få glæde af vores 
specialisters råd om forebyggelse af IAD.

Ring på tlf. 74311710 eller send en e-mail til  
kundeservice1@abena.dk

Forebyggelse af 
inkontinensrelateret 

dermatitis
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IAD kan forebygges med et relevant 
hudplejeplan og rutiner for inkontinenspleje. 
IAD kan reduceres og helbredes, hvis det 
identificeres tidligt og korrekt.

Abena tilbyder et bredt udvalg af produkter 
med den rette blanding af ingredienser og 
påføringsformer til de enkelte trin. Vores 
eksperter er klar til at give dig råd om, hvordan 
du kan implementere det rette system, som 
opfylder dine beboeres behov. 

Vores udvalg af inkontinensrelaterede produkter 
omfatter bl.a. handsker og servietter til vask 
uden vand; sæber, cremer, lotioner og sprays 
til rensning, fugtbehandling og genoprettelse 
af huden samt åndbare kvalitetsbleer og 
-sengeunderlag.

Hvorfor fokusere på IAD?
Inkontinensrelateret dermatitis (IAD, Incontinence 
Associated Dermatitis) er en lidelse, der opstår, 
når huden beskadiges som følge af eksponering 
for urin og/eller fæces. Det er en meget 
ubehagelig og smertefuld lidelse, der reducerer 
komfort og livskvalitet. Hvis IAD ikke behandles, 
kan det føre til sekundære infektioner, som 
er begrænsende for patienten og kræver 
behandling, der kan være såvel kompliceret som 
tidskrævende og dyr.

Med sin store udbredelse er det tydeligt, at pleje 
og håndtering af inkontinens er en vigtig opgave 
i alle former for sundhedspleje1.

Forebyggelse forbedrer patientens livskvalitet 
betydeligt og optimerer såvel plejen som 

udnyttelsen af ressourcerne.
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Denne 3-trinsproces giver dit personale 
mulighed for at give de enkelte beboere 
den  bedste mulige systematiske pleje i 
forbindelse med inkontinens.

Dit personale kan spare tid og besvær 
ved at følge det lettilgængelige hudpleje-
regime i tre trin: Abena støtter dig 

i kampen mod IAD! Vidste  
du at:

25%  
af alle plejehjemsbeboere 
lider af IAD?  
Og alle inkontinente beboere  
har risiko for at udvikle IAD.

... omkring 

bekostelig
... IAD er en 

forholdsvist let og med få midler?
FOREBYGGES 
... IAD kan 

IAD-hudpleje-procedure

1Kilde:  Wounds International

25%
af alle plejehjems 
beboere  
har risiko for  
at udvikle IAD

mindre 
bekosteligt 

... forebyggelse 
af IAD er 

end behandling af lidelsen?

lidelse at behandle, men at den  
alligevel ofte bliver overset?


