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Het aanbrengen van incontinentie materiaal bij passieve zorgvragers:
Ten gevolge van spasme en aanwezig zijn van afweerspanning levert het aanbrengen van het
incontinentie materiaal problemen op bij de zorgvrager en zorgverlener.
Het aan brengen wordt op de volgende wijze door leveranciers aangeleerd: (zie foto)
Het materiaal moet zo gevormd
worden dat de binnen zijde van
het materiaal een gootje vormt, (de
buitenzijde) naar buiten.
Het aanbrengen bij die zorgvragers,
die zeer weinig ruimte bieden
tussen de benen, is het lastig om het
materiaal tussen de benen te
schuiven( vanwege de ruwere
buitenzijde schuift dit zeer stroef
over de blote huid).Dit geeft weer irritatie dan wel verhoging van afweerspanning.
Het inco materiaal goed in de liezen aanbrengen gaat lang niet altijd comfortabel.
Door de aanwezige huidplooien bij de bovenbenen is het schuiven en trekken aan het materiaal, dit
geeft veel ongemak voor de zorgvrager en levert voor de hulpverlener veel inspanningen op, fysieke
overbelasting is dan het gevolg.
Bij deze methode sluit het materiaal niet altijd goed aan in de schaamstreek, met als gevolg: niet
comfortabel om de huid te dragen en daardoor een vergrote kans op lekkage.
Met natte kleding en beddengoed als gevolg.
Dus veel minder comfort voor de zorgvrager dan de bedoeling is geweest.
Door het materiaal op een andere wijze te vouwen, (zie foto) verkrijg je meer comfort
Het materiaal nu dusdanig vouwen
dat de buitenzijde aan de
binnenzijde zit.
Dit schuift veel comfortabeler
tussen de benen door, (de binnen
zijde van het materiaal is zachter
dan buitenzijde), de pasvorm sluit
nu veel beter aan de anatomie van
de schaamstreek, waardoor er
minder geschoven – getrokken
behoeft te worden aan het
materiaal, ook al zijn er
huidplooien aanwezig. Dit betekend
in de praktijk dat de zorgvrager minder huidirritaties vertoond en er is minder afweerspanning
aanwezig.(let op dat de elastische randen naar binnen gevouwen worden, in de liezen aan laten
sluiten)
Het verhoogt het draagcomfort, en minder kans op lekkage.
Het gevolg is minder natte kleding van zorgvrager en minder nat beddengoed.
Tevens een forse vermindering van fysieke(over)belasting voor de verzorgende
Noot: deze wijze van vouwen en aanbrengen kan met elk type(soort) incontinentie materiaal van
elke fabrikant toegepast worden .
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