Continentiezorg op maat
HET EERSTE SLIMME INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
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Abena Nova maakt continentiezorg
op maat mogelijk.
SLIMME TECHNOLOGIE
GEEFT INZICHT IN HET
IDEALE MOMENT OM TE
VERSCHONEN.

Actieve meldingen met
gewenste acties en prioriteiten.

In één oogopslag een duidelijk
overzicht van alle gebruikers

Het is van groot belang dat incontinentiemateriaal op tijd verschoond
wordt. Zorgverleners doen dit met liefde en een enorme betrokkenheid,
maar het gereedschap om de juiste beslissing voor de cliënt te nemen
is er niet. Te vroeg verschonen leidt tot onnodig wakker maken van
de cliënt, onnodig uit bed of in de tillift en onnodig vervangen van
incontinentiemateriaal. Te laat verschonen leidt tot natte kleding en nat
bed, huidproblemen en schaamte.
Abena Nova biedt hiervoor de oplossing. Abena Nova registreert het
vochtniveau in het product tot op de mililiter nauwkeurig. Via een
speciale app worden zorgverleners realtime geïnformeerd over de
verzadiging van het incontinentiemateriaal en kunnen hiermee de
verschoning plannen.

Abena Nova verbetert de kwaliteit van zorg.
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REALTIME
INFORMATIE
IN DE ABENA
NOVA APP
1. NAUWKEURIGE GEÏNTEGREERDE
SENSOREN: Cliënten dragen een
Abena Nova product met sensor en
een kleine bevestigingsclip.
2. DRAADLOZE VERBINDNG:
Via de draadloze clip aan het
incontinentiemateriaal worden de
gegevens naar de cloud gestuurd.
3. REALTIME INFORMATIE:
Zorgverleners krijgen de informatie op
de Abena Nova App en kunnen de zorg
plannen.

CLIËNT

ZORGVERLENERS

ZORGORGANISATIE

Verbetert de kwaliteit van leven

Meer tijd voor kwaliteitszorg

Daling totale kosten continentiezorg

¡¡ Zorgverleners hebben inzicht en kunnen daardoor zelf de zorg plannen
bij verzadiging incontinentiemateriaal.
¡¡ Gepersonaliseerde zorg is mogelijk: incontinentiemateriaal kan op tijd
worden vervangen of een toiletbezoek kan worden gepland.
¡¡ Minder kans op lekkages en huidirritaties
¡¡ Voorkomt natte bedden en natte kleding
¡¡ Voorkomt onnodig werk, handmatige controles en bespaart tijd
¡¡ Voorkomt verspilling van incontinentiematerialen
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Het is de missie van Abena om het leven van mensen
met incontinentie beter te maken.
Abena is een familiebedrijf dat is opgericht in 1953. Vanuit de Zuid-Deense stad
Aabenraa is Abena uitgegroeid tot een multinational en één van de marktleiders op
het gebied van hoogwaardige producten en concepten voor de basiszorg.
De Abena Groep heeft dochterondernemingen in verschillende landen, levert meer
dan 25.000 verschillende producten en is in meer dan 88 landen actief.
Abena.nl

www.AbenaNova.nl
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MediSens Wireless Inc. werd in 2007 opgericht en heeft als doel om
geavanceerde, innovatieve technologieplatforms te ontwikkelen en zinvolle
zorgoplossingen te bieden aan cliënten thuis en aan zorginstellingen.
Het bedrijf is gevestigd in Santa Clara, Californië (VS).
MediSens.com

