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Abena’s huidvriendelijkheid

De huid draagt bij aan de algehele gezondheid en daarmee aan het geluk en welzijn van 

mensen. Huidverzorging staat niet op zich, maar is een samenspel van veel factoren. De 

huid heeft een barrièrefunctie en beschermt het lichaam tegen uitdroging en invloeden van 

buitenaf. De huidbarrière kan verstoord worden door onder andere veroudering, zonneschade, 

genetische aanleg of door invloeden van buitenaf zoals blootstelling aan urine en ontlasting. 

Een verstoorde huidbarrière kan leiden tot uitdroging van de huid, roodheid, irritatie of de huid 

kan ruw gaan aanvoelen. Daarom is het belangrijk om de huid te beschermen en gezond te 

houden. Het behouden van een gezonde huid vraagt om de juiste aandacht. 

Abena, specialist in basiszorg, onderscheidt 4 stappen om 

een verstoorde barrière te herstellen en/of tegen te gaan. 

1. Mild reinigen
Het mild reinigen van de huid doe je door producten met de 

juiste pH-waarde te gebruiken. De huid wordt beschermd 

door een zure laag, de zuurmantel. De pH-waarde van de 

zuurmantel ligt tussen 5 en 6. Bacteriën en schimmels 

groeien het best bij een pH van 7 (neutraal) en de groei van 

bacteriën wordt geremd bij een pH-waarde lager dan 6. Door 

huidproducten met dezelfde pH als de huid te gebruiken, 

voorkom je de groei van bacteriën. 

Naast pH-huidneutrale producten is het ook van belang dat 

je zo min mogelijk over de huid wrijft. Door wrijving ontstaat 

warmte, wat de huid kan beschadigen. Zeker wanneer de huid 

al verstoord is, door bijvoorbeeld blootstelling aan urine en 

ontlasting.

2. Hydrateren
Bij een verstoorde huidbarrière verdampt er te veel water via 

de huid, waardoor de huid uitdroogt. Een droge huid is rood 

en verliest zijn vermogen om te rekken, hierdoor barst en 

schilfert de huid. Hydraterende stoffen verbeteren de vocht-

balans in de huid en laten de huid herstellen.

3. Beschermen
Het is belangrijk om de kwetsbare huid te beschermen tegen 

invloeden van buitenaf. Door langdurige blootstelling aan 

urine of vocht ontstaan zwellingen en raakt de structuur van 

de huid verstoord, waardoor bacteriën en schimmels de 

kans krijgen om de huid binnen te dringen. Ook wordt de huid 

hierdoor zacht en extra kwetsbaar, waardoor vochtletsel kan 

ontstaan. Door de ammonia in urine – dat met een pH van 11 

zeer ‘basisch’ is – is de kans op huidproblemen en infecties bij 

incontinentie extra groot.

Ontlasting bevat enzymen die de huid aantasten. Dunne 

ontlasting bevat een hogere concentratie van deze enzymen, 

waardoor diarree vaak gepaard gaat met kapotte billen. 

Je beschermt de huid tegen vocht, urine en/of ontlasting 

met een barrièreproduct. Deze sluit de huid af zodat er geen 

irriterende stoffen, vocht en ziekteverwekkers kunnen door-

dringen in de huid.

4. Ademen
Gebruik altijd ademende materialen. Niet-ademende ma-

terialen (zoals plastic en synthetische stoffen) gaan broeien 

waardoor je gaat zweten. Door het zweten verweekt de huid 

en kan vochtletsel ontstaan, zoals smetten, schimmelinfec-

ties en incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD, ook wel 

uitslag door incontinentie genoemd).

Let op:
✓ Gebruik bij voorkeur vochtige washandjes en huidver-

zorgingsproducten zonder ingrediënten die de huid 

kunnen irriteren, zoals allergenen, parfum of alcohol.

✓ Wees alert op een rode huid – een rode huid is altijd 

een teken dat er iets aan de hand is.
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Huidverzorging / hydrateren

Als de huidbarrière verstoord is, verdampt er te veel water door de huid. Het gevolg is dat 

de huid uitdroogt. Droge huid verliest zijn vermogen om te rekken en gaat hierdoor barsten 

en schilferen, wat het proces van uitdroging van de huid verder versnelt. Hydraterende 

stoffen verbeteren de vochtbalans en ondersteunen het natuurlijk herstellend vermogen 

van de huid.  

Abena huidverzorgingsproducten herstellen de vochtbalans en trekken snel in. De produc-

ten bevatten geen parfum en kleurstoffen en zijn zeer geschikt voor de gevoelige huid. Ver-

der geldt: hoe droger de huid, des te vetter de crème moet zijn. Daarom is bij elke crème in 

deze brochure het vetpercentage vermeld. Lotions zijn geschikt voor een normale tot vette 

huid, crèmes en zalven voor de droge tot zeer droge huid. 

Let op: Crèmes en zalven kunnen het beste verpakt worden in een 

verpakking met pompje: het beschermt de inhoud tegen contact 

met de omgeving én is licht- en luchtdicht. 

Ingrediënten blijven het meest effectief en houdbaar wanneer ze 

licht- en luchtdicht verpakt zijn. Hierdoor bevatten producten in 

tubes of pompflacons vaak minder conserveringsmiddelen dan 

een product in een potje. Producten in potjes bevatten vaak meer 

conserveringsmiddelen omdat het product wordt blootgesteld 

aan bacteriën op de handen.
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Abena huidverzorgingslotion
Hydraterende en beschermende bodylotion voor het hele 

lichaam, inclusief handen en gezicht. Herstelt de vochtbalans, 

wordt snel opgenomen door de huid en voelt niet vet aan.

✓ Vetgehalte van 14%

✓ Tweemaal daags smeren halveert het aantal skintears 

(wetenschappelijk bewezen)

✓ Geschikt voor gebruik bij normale tot droge huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds

665302 15250504 500ml 1/6

6652 15250482 100ml 1/6

1010001060   20ml 1/250

Abena Body Cream
Hydraterende en beschermende crème voor het hele lichaam, 

inclusief handen en gezicht. Herstelt de vochtbalans, wordt snel 

opgenomen door de huid en voelt niet vet aan.

✓ Vetgehalte van 27,5%

✓ Bevat shea butter voor extra hydratatie en UV-bescherming

✓ Voor een gevoelige en droge huid

✓ Zonder parfum en kleurstoffen 

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6971 15604616 200ml 1/6

Abena Intensive Care crème
Herstelt de vochtbalans van de zeer droge en gevoelige huid. 

De crème is geschikt voor voor het hele lichaam, inclusief 

handen en gezicht.

✓ Vetgehalte van 70% 

✓ Trekt snel in

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6966 15707954 100ml 1/12

Abena handcrème
Hydraterende en beschermende handcrème voor dagelijks 

gebruik. Aanbevolen bij droge handen of kloven. Trekt snel in 

en plakt niet. 

✓ Vetgehalte van 21%

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Uitermate geschikt voor mensen met een gevoelige huid

✓ Ideaal voor gebruik bij beroepen waarbij de handen frequent 

in contact komen met water en/of zeep.  

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6965 15250563 500ml 1/6

6962 15250555 75ml 1/12
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Huidbescherming

Er zijn verschillende bestanddelen in crèmes die de huid beschermen tegen invloeden van 

buitenaf. Het meest bekend is petrolatum, ook wel bekend als vaseline. Maar ook zink, lanoline 

en dimethicone zijn goede ingrediënten om de huid te beschermen. Of deze ingrediënten ook 

effectief zijn en de huid maximaal beschermen, hangt af van waarvoor je ze wilt inzetten. 

Petrolatum is heel effectief bij een zeer droge huid maar ook bij een kapotte huid, zoals bij 

een brandblaar. Petrolatum sluit de huid goed af en vermindert verdamping door de huid 

met wel 98%. Een groot nadeel daarvan is dat bij gebruik in combinatie met incontinentie, 

de absorptie van het incontinentiemateriaal negatief wordt beïnvloed. Hierdoor blijft de 

huid langer nat en kan IAD of vochtletsel ontstaan. 

Lanoline heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als petrolatum, het is echter beter uit-

smeerbaar. Het nadeel van lanoline is dat het gemaakt is van het wolvet uit schapenwol, 

waar mensen een allergie voor kunnen hebben.

Zink sluit de huid goed af en heeft een indrogende werking. Dit is de reden dat zink vaak 

ingezet wordt op “natte en vochtige” plekken, zoals bij smetten het geval is. Van zink is ech-

ter ook bekend dat het de absorptie van het incontinentiemateriaal negatief beïnvloedt. 

Doordat de zalf zo wit is, is de huid moeilijk zichtbaar en kun je niet zien hoe de huidconditie 

is. Een ander nadeel is dat het restant aan zink meestal weer verwijderd moet worden. Zink 

is vaak moeilijk te verwijderen en geeft wrijving van de vaak al kwetsbare huid. Kies daarom 

bij voorkeur een zinkproduct dat niet verwijderd hoeft te worden en dat dun aangebracht 

kan worden, zoals een zinkspray.

Dimethicone is heel effectief voor het beschermen van de huid, heeft geen invloed op de 

absorptie van incontinentiemateriaal (dit in tegenstelling tot zink en petrolatum), hydra-

teert en ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. 
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Abena Barrièrecrème
Beschermt de geïrriteerde en droge huid langdurig tegen 

invloeden van urine en ontlasting. Werkt zowel preventief als 

curatief tegen incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD). 

Voor dagelijks gebruik bij incontinentie.

✓ Vetgehalte van 41% 

✓ Op basis van dimethicone

✓ Ook voor psoriasis, eczeem, droge lippen, kloven en vocht-

letsel (op de wangen door kwijlen)

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Heeft geen nadelig effect op de absorptie van incontinen-

tiemateriaal

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

7759 15250466 75ml 1/12

6659 15250474 150ml 1/12

Abena Zinkspray 10%
De spray laat een fl interdunne beschermende barrièrelaag 

achter en helpt de vochtbalans herstellen. Zeer geschikt voor 

‘vochtige en natte’ plekken zoals lichaamsplooien en tenen. 

Zowel preventief als curatief te gebruiken. Door de spray kan 

de gevoelige huid worden behandeld zonder aan te raken.

✓ Bevat 10% zinkoxide

✓ Antiseptische eigenschappen

✓ Reduceert roodheid en irritatie van de huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Hoeft niet verwijderd te worden

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Ook voor jeuk door bijvoorbeeld waterpokken en gordelroos

✓ Dermatologisch getest

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds

1000003933 16569148 100ml 1/6

Abena Zinkzalf 20%
De zalf laat een beschermende barrièrelaag achter en helpt 

de vochtbalans herstellen. Zeer geschikt voor ‘vochtige en 

natte’ plekken zoals lichaamsplooien en tenen. Zowel preven-

tief als curatief te gebruiken.

✓ Bevat 20% zinkoxide

✓ Antiseptische eigenschappen

✓ Bevat Allantoïne - kalmeert de huid

✓ Eenvoudig van de huid te verwijderen

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6963 15250539 100ml 1/6

Let op:
Natuurlijke ingrediënten zijn niet persé beter 

voor de huid. Natuurlijke ingrediënten kunnen 

ook huidirritatie, allergieën en verstoring van 

de barrière veroorzaken.
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Mild reinigen/
Wassen zonder water

De ‘wassen zonder water’ producten van Abena zijn een milde verzorging voor de huid en het haar. 

Bij een milde verzorging is het van belang dat de producten de juiste pH-waarde hebben. Daarom 

zijn de wasproducten voor het lichaam en de haren pH-huidneutraal (5 pH). 

De intieme zone heeft een lagere pH-waarde dan de rest van de huid, namelijk tussen 3,5-4,5 pH. 

Wassen met een te hoge pH kan bij vrouwen schimmelinfecties of bacteriële vaginose veroorzaken. 

Was de intieme zone daarom bij voorkeur alleen met water. Indien er sprake is van (ontlasting)

incontinentie of persoonlijke voorkeur, gebruik dan een wasproduct met een pH tussen 3,5 en 4,5.

Met reinigen verwijder je huidvetten die de huid soepel houden. Daarom is het van belang dat de 

wasproducten de huid ook hydrateren. Zou je een wasproduct gebruiken dat alleen reinigt, dan 

droogt de huid uit. 

De vochtige washandjes van Abena bevatten een speciale lotion die mild reinigt met de juiste pH, 

maar die de huid ook verzorgt. Ze zijn precies vochtig genoeg om goed te reinigen maar ook droog 

genoeg zodat afdrogen en wrijven niet nodig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de huid geïrriteerd 

of beschadigd raakt, zoals bij een gevoelige of ouder wordende huid het geval kan zijn. Was je een 

kwetsbare huid, dan is het van belang om zo min mogelijk te wrijven. 

Naast het feit dat de washandjes huidvriendelijker zijn dan textiele washandjes, zijn ze ook 

hygiënischer. Bij het wassen van textiele washandjes kunnen namelijk bacteriën en vezels 

achterblijven. De lotion die verwerkt is in de vochtige washandjes is ook apart verkrijgbaar. De lotion 

wordt in combinatie met Abena wegwerpwashandjes gebruikt. 

Voor het wassen van de haren op bed zonder water heeft Abena een zogenaamde shampoo cap. De cap 

wordt over het hoofd als een muts opgezet. Door het hoofd te masseren worden de haren gewassen.  

Het verzorgen van het lichaam hoort bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De 

meest ideale situatie is als iedereen elke dag kan douchen, maar soms is dit niet mogelijk. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen die veel pijn hebben, bedlegerig, terminaal of angstig zijn.
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Abena Verzorgend Wassen washandjes
Hydraterende washandjes voor het wassen en verzorgen van 

het hele lichaam. Verwarm de washandjes in de magnetron 

voor extra comfort.

✓ 4 handelingen in 1: reinigen, beschermen, drogen en verzorgen

✓ pH-huidneutraal

✓ Prettig voor mensen die angst of 

pijn ervaren bij het wassen

✓ Dermatologisch getest

✓ Bevat geen parfum

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

540051 16150759 8 stuks 8/30

540055 16150805 5 stuks 5/40

Abena Incontinentiewashandjes
Hydraterende washandjes die de huid beschermen tegen 

onder andere urine en ontlasting. Speciaal ontwikkeld voor 

gebruik bij incontinentie. Bevat 3% dimethicone en laat daar-

mee een beschermend laagje achter op de huid.

✓ pH afgestemd op intieme gedeelte 4-4,5 pH

✓ Bewezen effectief tegen incontinentie geassocieerde 

dermatitis (IAD) en luieruitslag

✓ Dermatologisch getest

✓ Bevat geen parfum 

✓ Ook geschikt voor wassen van 

het gehele lichaam bij een zeer 

droge huid

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds

1000003181 16569113 4 stuks 4/40

Shampoo cap 
Wegwerpshampoo cap met conditioner, uitspoelen is niet 

nodig. Reinigt de haren en de hoofdhuid.  Ideaal voor bed-

legerige cliënten. Het advies is om de haren minimaal één 

maal per 14 dagen met water en 

shampoo te wassen. De shampoo 

cap is zowel op kamertemperatuur 

als verwarmd in een verwarmunit te 

gebruiken.

✓ 6 pH

✓ Zonder parfum en kleurstoffen.

Artikelnummer Z-index Maat St/ds 

491917 15984192 32cm doorsnede 1/30

Abena Reinigingsdoekjes met 
hersluitbaar plastic deksel
Vochtige reinigingsdoekjes voor het snel schoonmaken van 

handen en gezicht. Het verharde hersluitbare plastic deksel 

zorgt ervoor dat de verpakking goed afsluit, waardoor de 

doekjes niet uitdrogen.

✓ Milde lotion, zacht voor de huid

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Afmeting St/ds

6595 15279413 27x20cm 80/12

659710  18x20cm 80/16

6598  18x20cm 80/20

    met plaksluiting

Abena Washing lotion
Milde en effectieve waslotion, reinigt de huid. Ideaal bij het 

wisselen van incontinentiemateriaal, omdat het transpiratie-

zouten en onaangename lichaamsgeur effectief verwijdert. 

Laat een beschermend membraan achter op de huid en 

bevat allantoïne, wat de huid kalmeert. 

✓ Milde lotion, zacht voor de huid

✓ pH-huidneutraal (5-6 pH)

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Astma allergy

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6964  500ml 1/6

Prettig voor mensen die angst of 
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Wassen met Water

Voor wassen met water geldt natuurlijk hetzelfde als wassen zonder water. Bij milde 

verzorging is het van belang dat de producten de juiste pH-waarde hebben. Ook de 

‘wassen met water’ producten van Abena hebben de juiste pH-waarde, afgestemd op de 

(hoofd)huid of de intieme delen. De producten bevatten hydraterende ingrediënten om 

niet alleen te reinigen, maar de huid ook te verzorgen. 

Wasproducten met de juiste pH-waarde voorkomen dat de huid uitdroogt. Een droge huid 

komt vaak voor in de winter als de verwarming (droge lucht) aangaat. Door met het juiste 

wasproduct te wassen en te smeren met een goede hydraterende crème kan een droge 

huid verholpen of voorkomen worden. Een droge huid veroorzaakt vaak ook jeuk, krabben 

kan de droge huid verder irriteren. Eventueel kan de Abena zinkspray gebruikt worden om 

de jeuk te verminderen. 

Verder kunnen wasproducten met de juiste pH-waarde de transpiratiegeur verminderen. 

Transpiratiegeur wordt veroorzaakt door bacteriën. Onder 6 pH wordt de groei van 

bacteriën geremd en op deze manier transpiratiegeur verminderd. 

Tips voor een droge en kwetsbare (oudere) huid
• Was niet met te heet water

• Ga bij voorkeur in bad. Douche niet langer dan 10 min. 

• Droog deppen of aan de lucht laten drogen zoals bij  

gebruik van Verzorgend Wassen van Abena 

• Gebruik meteen na bad of douche een vette crème 

zoals Abena intensive care cream 

• Gebruik producten zonder parfum, kleurstoffen en 

andere irriterende stoffen
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Abena milde handzeep schuim
Verzorgende en hydraterende handschuim voor het veelvul-

dig wassen van de handen.

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Voor de gevoelige huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

150034 16304926 500ml 1/6

2-in-1 body wash en shampoo
Geschikt voor het hele lichaam. De zachte formule reinigt en 

hydrateert de (hoofd)huid. 

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Voor de gevoelige huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6980 16304942 500ml 1/9

1010001062   20ml 1/250

Abena milde shampoo
Voor dagelijks wassen van de droge en gevoelige hoofdhuid.

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

6800 16304969 500ml 1/6

1010001061   20ml 1/250

Abena milde handzeep crème
Verzorgende en hydraterende wascrème voor het veelvuldig 

wassen van de handen.

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Voor de gevoelige huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Astma allergy

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

7766 15552519 500ml 1/6

Abena Intiemverzorging
Voor de verzorging van het intieme gedeelte. Het natuurlijke 

melkzuur optimaliseert de vaginale fl ora en beschermt tegen 

schadelijke bacteriën.

✓ pH-waarde van 3-4, afgestemd op het intieme gedeelte 

✓ Vermindert branderig gevoel, jeuk en sterk ruikende af-

scheiding

✓ Ook geschikt voor het wassen van een 

zeer droge huid of de baby-/kinderhuid.

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Asthma Allergy Nordic label

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

666502 15250628 500ml 1/6

100000435501   200ml 1/6
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Speciale huidproducten

Abena heeft een aantal huidproducten in het assortiment, die vanwege de werking 

speciale aandacht verdienen.  

Zo bevat de Abena Active gel natuurlijke ingrediënten die de huid stimuleren, zoals eucalyptus 

en menthol. Menthol en eucalyptus verwijden de bloedvaten en hebben hierdoor een 

verkoelend en licht verdovend effect op de huid. Dit vermindert jeuk en pijn. De gel is daardoor 

ook effectief bij de behandeling van jeuk en pijn veroorzaakt door de processierups. 

Abena Oil spray is verpakt in een spuitbus, waardoor de olie heel dun en zonder handen 

aangebracht kan worden. De spray is uitermate geschikt voor gebruik bij een zeer droge 

kwetsbare (perkament) huid. Wordt ook wel gebruikt tegen uitdroging van de huid onder gips.  

Het reinigingsschuim kan ingezet worden bij sterk vastzittende ontlasting op de huid. Door 

het schuim even in te laten werken, wordt het verwijderen vergemakkelijkt. Dit voorkomt het 

uitoefenen van extra druk en wrijving op de kwetsbare huid. 
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Abena Active gel* 
Hydraterende huidlotion met natuurlijke etherische oliën, bevat 

menthol en eucalyptus. Speciaal geschikt voor bedlegerige en 

terminale patiënten. Menthol en eucalyptus verwijden de bloed-

vaten en hebben hierdoor een verkoelend en licht verdovend 

effect op de huid. Hierdoor wordt jeuk en pijn verminderd.

✓ Voor massage, verlichting van spierpijn, rusteloze benen, 

kramp en stijve ledematen

✓ Stimuleert de bloedsomloop

✓ Werkt verkoelend en jeukstillend

✓ Ook geschikt voor jeuk bij processierups-uitslag. 

✓ Zonder conserveringsmiddelen, parfum en kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 

665402 15250520 250ml 1/6

Abena Oil spray (licht geparfumeerd)
Oliespray voor de zeer droge huid, laat een dunne barrière-

laag achter op de huid. Geschikt voor het hele lichaam. Door 

de spray kan de gevoelige huid worden behandeld zonder 

aan te raken.

✓ Met 95% lipiden, op basis van paraffi num liquidum

✓ Ook geschikt als massageolie 

✓ In handige en hygiënische sprayfl acon

✓ Geen kleurstoffen, licht geparfumeerd

✓ Te gebruiken bij perkamenthuid, gipsbenen en droge huid 

in het algemeen

✓ Dermatologisch getest

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds

6666 15250512 200ml 1/6

Reinigingsschuim (licht geparfumeerd)
Voor milde en effectieve reiniging van de huid bij vastzittende 

ontlasting. Hydrateert de huid en verwijdert effectief 

onaangename geurtjes.

✓ pH-huidneutraal (5-6 pH)

✓ In handige en hygiënische sprayfl acon

✓ Bevat geen kleurstoffen

✓ Licht geparfumeerd

✓ Dermatologisch getest

✓ Ook voor verwijderen van ontlasting in en rondom het toilet 

of handen en onder nagels van de cliënt

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds

150224 15250415 400ml 1/6

*Let op: Deze gel kan irritatie veroorzaken bij mensen met een 
gevoelige huid. Test daarom  altijd eerst op een klein plekje op de huid 
alvorens de gel te gebruiken bij mensen met een gevoelige huid.
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Geparfumeerde huidproducten

Schoon wordt vaak geassocieerd met een aangename geur. Dit is waarom men er vaak voor 

kiest om geparfumeerde producten te gebruiken. Dit is echter een misvatting. Ongeparfumeer-

de producten reinigen net zo goed als geparfumeerde producten. Parfum dient vaak om de 

eigen geur van huidproducten te maskeren. Producten met een lagere pH (pH-huidneutraal) 

ruiken vaak wat zurig of muf. Deze geur blijft echter niet achter op de huid.  

Is de huid gezond en kiest u er toch voor om geparfumeerde producten te gebruiken, dan heeft 

Abena een zorgvuldig geselecteerd assortiment aan geparfumeerde producten. Op de parfum 

na, voldoen de geparfumeerde huidverzorgingsproducten van Abena aan de eerder beschreven 

eisen van mild reinigen, hydrateren en beschermen. Door de parfum zijn de producten echter niet 

Nordic Astma Allergy-gecertificeerd. 

Het astma- en allergielabel van de Deense Astma en Allergie Foundation is een garantie voor  

de consument dat het product minder kans op huidirritatie, eczeem of allergie veroorzaakt.  

Alle ingrediënten worden zorgvuldig geëvalueerd door ervaren toxicologen.

Naast parfum zijn er ook andere ingrediënten die huidirritatie en/of allergieën kunnen veroorzaken 

zoals conserveringsmiddelen en sommige natuurlijke ingrediënten. Voorbeelden van deze natuur-

lijke ingrediënten zijn Lanoline en Eucalyptus. Er bestaat een misvatting dat crèmes en lotions met 

natuurlijke ingrediënten beter voor de huid zijn. Bij alle huidproducten geldt dat ze de juiste pH moeten 

hebben en geen irriterende stoffen en allergenen mogen bevatten, of ze nu 100% natuurlijk zijn of niet.  

Lees het etiket zorgvuldig:

✓ Hoe meer ingrediënten een product bevat, hoe meer conserveringsmiddelen  

er nodig zijn om het product goed te houden.  

✓ Hoe meer conserveringsmiddelen, hoe groter de kans op huidirritatie en allergische  

reacties. Vaak zitten er meerdere conserveringsmiddelen in één product.  

✓ De volgorde van ingrediënten bepaalt hoeveel er verhoudingsgewijs van de ingrediënten  

in zit. Dus het aandeel van het eerste ingrediënt in de ingrediëntenlijst is het grootst.  

*Abena adviseert bij een gevoelige kwetsbare huid geen geparfumeerde huidproducten te gebruiken.  
Parfum geeft een grotere kans op huidirritaties. Zeker wanneer er sprake is van een gevoelige en tere huid. 
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Abena huidverzorgingslotion 
(geparfumeerd)
Hydraterende en beschermende bodylotion voor het hele li-

chaam, inclusief handen en gezicht. Herstelt de vochtbalans, 

wordt snel opgenomen door de huid en voelt niet vet aan.

✓ Vetgehalte van 14%

✓ Geschikt voor gebruik bij normale huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Inhoud St/ds 
6655  500ml 1/6

Abena handcrème (geparfumeerd)
Hydraterende en beschermende handcrème voor dagelijks 

gebruik. Voor de normale huid. Trekt snel in en plakt niet. 

✓ Vetgehalte van 21%

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Inhoud St/ds 
7770  75ml 1/12
665602  500ml 1/6

Abena Verzorgend Wassen washandjes 
(geparfumeerd)
Hydraterende washandjes voor het wassen en verzorgen van 

het hele lichaam. Verwarm de washandjes in de magnetron 

voor extra comfort.

✓ 4 handelingen in 1: reinigen, beschermen, drogen en verzorgen

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Prettig voor mensen die angst of pijn ervaren bij het wassen

✓ Dermatologisch getest

Artikelnummer Z-index  St/ds 
540052  16150694 8 stuks 8/30
540050  16150716 5 stuks 5/40

Abena handzeep (geparfumeerd)
Milde vloeibare handzeep. Voor dagelijks gebruik. 

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Voor de normale huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Inhoud St/ds
6661  500ml 1/12
6760  5000ml 1/2
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Abena milde shampoo (geparfumeerd) 
Milde shampoo voor dagelijks gebruik. Geschikt voor alle 

haartypen, zacht voor de hoofdhuid. 

✓ pH-huidneutraal (5 pH)

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Inhoud St/ds 
666402  500ml 1/6
6764  5000ml 1/3

Abena Shower and Bathing waslotion 
(geparfumeerd)
Body wash en shampoo in één. Zachte formule reinigt en 

hydrateert de (hoofd)huid.

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ Voor de gevoelige huid

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Inhoud St/ds 
666202  500ml 1/6
6762  5000ml 1/3

Abena Shower and Bathing oil douche- en 
badolie (geparfumeerd) 
Bevat essentiële oliën, natuurlijke jojoba-olie en aloë vera, 

die de rode en gevoelige huid verzachten en verminderen. 

Hydrateert de huid. 

✓ pH-huidneutraal (4-5 pH)

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Geschikt als shampoo voor mensen met een droge hoofdhuid. 

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index  Inhoud St/ds
666302  15250601  500ml 1/6

Abena Washing lotion (geparfumeerd) 
Milde waslotion met effectief reinigende componenten voor 

persoonlijke hygiëne. Ideaal voor gebruik bij het wisselen van 

incontinentiemateriaal, omdat het transpiratiezouten en 

onaangename lichaamsgeur effectief verwijdert. Laat een 

beschermend membraan achter. Bevat allantoïne die de 

huid kalmeert. 

✓ Milde lotion, zacht voor de huid

✓ pH-huidneutraal (5-6 pH)

✓ In handige en hygiënische pompfl acon

✓ Zonder kleurstoffen

✓ Dermatologisch getest

✓ Nordic Swan Ecolabel 

Artikelnummer Z-index Inhoud St/ds 
665702   500ml 1/6

Vervolg geparfumeerde huidproducten
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Tips
Vaak last van voetschimmel? Gebruik dan dagelijks 

zinkzalf of zinkspray tussen uw tenen. Zink droogt 

uit en beschermt de huid tegen vochtletsel. Door 

vochtletsel kunnen schimmels door de huidbarrière 

dringen en een infectie veroorzaken. 

Het belang van een gezonde huid

De juiste huidproducten ondersteunen het natuurlijk herstellend vermogen van de huid 

en beschermen de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Zo blijft de huid gezond. 

Een gezonde huid is minder kwetsbaar en minder vatbaar voor huidaandoeningen zoals 

incontinentie geassocieerde dermatitis en smetten. Een minder kwetsbare huid betekent  

ook dat huidbeschadigingen zoals huidscheuren (skin tears) voorkomen kunnen worden. 

Daarbij geneest een gezonde huid sneller, wat wondgenezing positief beïnvloedt.

Het is erg moeilijk om de juiste informatie te vinden over 

huidverzorgingsproducten. Er wordt veel moeite gestoken 

in commercials, mooie verpakkingen en marketing om 

producten aan te prijzen. Het is daarom soms moeilijk om 

tussen de bomen het bos te zien.

Alle huidproducten (van verschillende merken) die de 
huid hydrateren en beschermen werken volgens eenzelfde 
principe en bevatten één of meer van deze ingrediënten: 

✓ Occlusives / afsluiters: om de huid te beschermen  

tegen invloeden van buitenaf en het vocht in de  

huid te behouden.  

✓ Emollients / verzachters: om de huid te verzachten 

✓ Humectans / bevochtigers: om vocht vast te houden  

in de huid 

Het verschil tussen deze huidproducten zit met name  
in het volgende:

✓ De houdbaarheidsdatum (conserveermiddelen)

✓ De geur en/of kleur van het product (parfum en 

kleurstoffen) 

✓ Een aantrekkelijke verpakking of merk

De focus van huidproducten van Abena ligt als eerste bij 

een gezonde huid: goede betrouwbare producten die 

bijdragen aan het krijgen of behouden van de gezonde 

huid en als tweede bij een gezond milieu. Twee zaken die in 

de filosofie van Abena onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. Het astma- en allergielabel van de Deense Astma en 

Allergie Foundation en het Nordic Swan Ecolabel zijn hier 

het bewijs van. Met Abena heeft u gegarandeerd een goed 

product voor elke huid, jong en oud.

Because we care. 
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Toebehoren

Naast huidverzorgingsproducten heeft Abena ook dispensers en houders in het assortiment voor 

het doseren en ophangen van huidproducten, aan muur, rondom het bed en in de badkamer. De 

draadnetten zorgen voor minimaal contactoppervlak, waardoor het erg hygiënisch in gebruik en 

gemakkelijk schoon te houden is. 

Houder voor pompfl acon
Houder voor 500ml fl acons. Voor bevestiging aan de muur. 

Wit, metaal.

Artikelnummer Z-index Afmeting  St/ds 

2756 15279448 9x8x10.5cm  1/6

Verplaatsbare houder voor pompfl acon
Verplaatsbare houder voor 500ml fl acons. Kan aan het bed 

worden gehangen of op tafels worden neergezet. Metaal, staal.

Artikelnummer Afmeting St/ds 

150023 11x7.5x11cm 10/100

Eurodispenser met elleboogbeugel
Pomphouder voor bevestiging aan de muur. Eenvoudig met 

de pols of elleboog te bedienen voor hygiënische applicatie. 

Geschikt voor handdesinfectans en alle 500ml fl acons van 

Abena. Van edelstaal.

Artikelnummer Z-index St/ds 

150217 16304950 1/24
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Certifi caat Achtergrond en Voordelen

Asthma Allergy Nordic Achtergrond: het astma- en allergielabel van de Deense Astma en Allergie Foundation 

garandeert de consument een verkleining van de kans dat het product huidirritatie, eczeem of 

allergie veroorzaakt. Alle ingrediënten worden zorgvuldig geëvalueerd door ervaren toxicologen.

Abena producten met het astma- en allergielabel bevatten geen parfum, geen kleurstoffen en 

geen productmake-up. Hoewel alleen de gebruikte grondstoffen van de aangegeven producten 

zijn geëvalueerd, kunnen veel van onze niet-gedeclareerde producten het etiket verkrijgen omdat 

ze dezelfde materialen gebruiken.

Dermatologisch getest Achtergrond: alle grondstoffen worden door onafhankelijke en offi cieel erkende instituten in 

Duitsland getest op huidirritatie (Eurofi ns, Bureau Veritas). De testen worden uitgevoerd op een 

groep van 20 personen van wie er 6 een gevoelige huid hebben. De testen hebben betrekking op 

alle grondstoffen waarmee de huid in contact komt.

Abena: De externe testen geven onze gebruikers extra zekerheid dat onze producten veilig te 

gebruiken zijn en dat ze voldoen aan onze hoge normen.

Nordic Swan Ecolabel Achtergrond: het Nordic Swan Ecolabel is in 1989 in het leven geroepen door de Noordse 

Ministerraad, met als doel een milieu-etiketteringssysteem te bieden dat bijdraagt aan duurzame 

consumptie en productie. De criteria zijn gebaseerd op het cradle-to-grave principe waarbij de 

totale impact op het milieu in kaart wordt gebracht.

Er zijn strenge eisen met betrekking tot de gehele levenscyclus van het product, door de stadia van:

1. Grondstof 

2. Samenstelling van het product en afvalstoffen 

3. Kwaliteit

4. Distributie en verpakkingen

5. Afval

Abena: Wanneer een product is voorzien van het Nordic Swan Ecolabel, geeft dit een garantie 

dat het met zorg en aandacht voor het milieu is vervaardigd. Bovendien bevat het product 

geen ingrediënten als geur-, lotion- en huidverzorgingspreparaten, geneesmiddelen, parfum of 

vlamvertragers, PVC of ftalaten. Voor onze producten met Nordic Swan Ecolabel gelden strenge 

criteria voor de gebruikte grondstoffen en de samenstelling van de producten. Criteria waaraan 

ons gehele productassortiment met Nordic Swan Ecolabel aan voldoet.

Certifi caten
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