
Αποτρέποντας την Δερματίτιδα 
που προκαλείται από την Ακράτεια  
(IAD) Incontinence Associated Dermatitis

Τι είναι η δερματίτιδα (IAD)
• Η Δερματίτιδα που προκαλείται από την Ακράτεια (IAD) είναι 

η πάθηση που οφείλεται στoν τραυματισμό του δέρματος 
από την συνεχή του έκθεση στο υψηλό PH που έχουν τα 
ούρα ή/και τα κόπρανα (ένζυμα κοπράνων). Θεωρείται μια 
βλάβη που σχετίζεται με την υγρασία του δέρματος. 
(MASD- Moisture Associated Skin Damage).

Συστατικά: 
• Allantoin (Αλλαντοίνη):  Προάγει την υγιή διέγερση του 

δέρματος
• Glycerin (Γλυκερίνη):  Δρά ως ενυδατικό
• Zinc Oxide (Οξείδιο του Ψευδαργύρου):  Έχει αντισηπτικές 

ιδιότητες, καταπραύνει το δέρμα και δημιουργεί στρώμα 
προστασίας

• Dimethicone (Διμεθικόνη):  Λάδι σιλικόνης που δημιουργεί 
στρώμα προστασίας

Πως να αποτρέψεται την δερματίτιδα: 
1. Χρησιμοποιείστε προιόντα ακράτειας που αναπνέουν.
2. Ακολουθήστε μια δομημένη αγωγή φροντίδας 

δέρματος.
3. Πλένετε το δέρμα χωρίς νερό.
4. Ελέγξτε το δέρμα για ερυθρότητα, 

φλεγμονή, εξάνθημα. πόνο ή 
φαγούρα. 

5. Αποφύγεται την τριβή 
γύρω από την περιοχή 
του περινέου. 

6. Διαλέξτε προιόντα με 
ουδέτερο PH (± 5.0)

•  Υγιές δέρμα, χωρίς 
ερεθισμούς αλλά 
πιθανό να δημιουργήσει 
δερματίτιδα εξαιτίας της 
ακράτειας ούρων και 
κοπράνων.

• Ερυθρότητα με ή χωρίς 
οίδημα.

• Το δέρμα είναι ακόμα 
άθικτο.  

• Αρχικοί τραυματισμοί του 
δέρματος. Ερυθρότητα με ή 
χωρίς οίδημα. 

• Μπορεί να εμφανιστούν τα 
πρώτα σημάδια διάβρωσης 
ή αποδυνάμωσης του 
δέρματος.

Κανονικό 
Δέρμα

Πρώτα 
σημάδια 

δερματίτιδας

Ήπιος 
βαθμός 

δερματίτιδας

Απαλό  
Καθάρισμα 
(Πλύσιμο χωρίς 

νερό)

Υγρά γάντια 
πλυσίματος   

 Υγρά γάντια 
πλυσίματος με 
3% Διμεθικόνη   

Λοσιόν 
πλυσίματος   

Αφρός 
πλυσίματος   

Ενυδάτωση

Λοσιόν 
φροντίδας 
δέρματος, 
14% λιπίδια

 

 Σπρέυ λαδιού, 
100% λιπίδια  

Λοσιόν 
φροντίδας 
δέρματος, 
16% λιπίδια 

 

 Κρέμα 
φροντίδας 
δέρματος  

 
41% λιπίδια

  

Προστασία

Σπρέυ με 
Οξείδιο του 

Ψευδαργύρου 
4%



Κρέμα 
εντατικής 

θεραπείας, 
70% λιπίδια

 

Σπρέυ με 
Οξείδιο του 

Ψευδαργύρου, 
10% 

 

 Κρέμα με 
Οξείδιο του 

Ψευδαργύρου, 
20%



Αγωγή για την φροντίδα του δέρματος 
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IAD
Version 2

Grafiker Kurt Hansen
T: 40 35 40 37 
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Illustrationerne er udarbejdet som 
vektorgrafik og kan skaleres og bru-
ges i alle størrelser og udsnit.
Eksempel:
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ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΈΡΜΑ: ΠΡΏΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΈΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ: ΗΠΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΈΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ: 

Εφαρμογή: 
Πλύσιμο χωρίς υγρά γάντια:  Καθαρισμός χωρίς ξέβγαλμα. Είναι εύκολο στη χρήση και 
απαλό με το δέρμα αφήνοντας ένα προστατευτικό στρώμα λοσιόν πάνω στο δέρμα.

Λοσιόν:  Απλώνεται εύκολα σε μεγάλες περιοχές δέρματος χωρίς να το αφήνει λιπαρό 
και κολλώδες. Ιδανικό για περιοχές που έχουν τρίχες και ακουμπάνε η μία την άλλη  

Αφρός:  Εύκολο στην εφαρμογή  
 και απαλό με το δέρμα

Σπρέυ:  Μειώνει την τριβή με το δέρμα  
Δεν χρειάζεται τρίψιμο

Κρέμα:  Ημι-στερεά παρασκευάσματα  
χρήσιμα σε συνθήκες ξηρού δέρματος. 

Λάδι: Απορροφάται άμεσα στα ανώτερα 
στρώματα του δέρματος 

Πώς να επιλέξετε το σωστό προιόν

1

2

3

Επίσης είναι γνωστή ως: 
• Περιγεννητική Δερματίτιδα, Ερεθιστική Δερματίτιδα, 

Δερματίτιδα επαφής, Αλλοιώσεις απο υγρασία, 
Περηγγενετικό εξάνθημα, Εξανθήματα απο πάνες.



IAD
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 Δείτε περισσότερα στο www.abena.com/IAD
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 Οι προστατευτικές μας κρέμες περιέχουν ενυδατικά συστατικά επομένως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε επιπλέον ενυδάτωση. 



 Λοσιόν Πλυσίματος, Κωδικός: 6964 

 Λοσιόν φροντίδας δέρματος, Κωδικοί: 6652 / 6653 

 Υγρά γάντια πλυσίματος για την ακράτεια, Κωδικός: 1000003181 

Η λοσιόν της ΑΒΕΝΑ δημιουργεί 
προστατευτικές στρώσεις και προσφέρει 
ενυδάτωση στο ξηρό και ερεθισμένο δέρμα. 
Περιέχει γλυκερίνη που είναι γνωστή για τις 
ενυδατικές της ιδιότητες. Ειδικά σχεδιασμένη 
για την ενυδάτωση του δέρματος και την 
διατήρηση της υγρασίας του σε φυσιολογικά 
επίπεδα, αφήνοντας μια ασπίδα προστασίας.  

 ¡ Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες. 
 ¡ Με άρωμα.
 ¡ Περιέχει Γλυκερίνη που είναι γνωστή για τις 

ενυδατικές της ιδιότητες.

Έφαρμογή : 
 ¡ Για καθημερινή χρήση. 
 ¡ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά.  
 ¡ Εφαρμόστε και απλώστε προσεκτικά με 

μια λεπτή στρώση.
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη της ανάγκης.

 Λοσιόν φροντίδας δέρματος , Κωδικός: 6667 

 Σπρέυ με Οξείδιο του Ψευδαργύρου 4%, Κωδικοί 1000003932/ 

 Σπρέυ με Οξείδιο του Ψευδαργύρου 10%, Κωδικός: 1000003933 

 Υγρά γάντια πλυσίματος, Κωδικός: 540051 

 Σπρέυ λαδιού, Κωδικός: 6666 

 Αφρός πλυσίματος, Κωδικός: 150224 

 Κρέμα με Οξείδιο του Ψευδαργύρου, Κωδικοί: 6996, 6963 
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ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΑΠΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Δείτε περισσότερα στο www.abena.com/IAD

Η λοσιόν πλυσίματος της ABENA είναι ήπια και 
αποτελεσματική στον καθαρισμό.
Πολύ καλή εναλλακτική στο παραδοσιακό 
πλύσιμο με νερό και σαπούνι.
Η λοσιόν πλυσίματος είναι η ιδανική λύση για 
ανθρώπους σε κατάκλιση ή και για ανθρώπους 
με ακράτεια.

 ¡ Απαλός καθαρισμός με ελάχιστη τριβή. 
 ¡ Απομακρύνει αποτελεσματικά τα άλατα 

του ιδρώτα και τις άσχημες μυρωδιές του 
σώματος.

 ¡ Αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα για το 
δέρμα.

 ¡ Περιέχει Αλλαντοίνη (μειώνει τις φλεγμονές). 

Έφαρμογή:
 ¡ Εφαρμόστε προσεκτικά και σκουπίστε 

το υπόλειμα της λοσιόν με ένα γάντι 
καθαρισμού ή με κάποιο άλλο παρόμοιο 
προιόν.

Η κρέμα με οξείδιο του ψευδαργύρου (νερό σε 
γαλάκτωμα ελαίου)  της ΑΒΕΝΑ είναι ιδανική για 
το δέρμα που χρειάζεται ένα στρώμα φροντίδας. 
Προσφέρει ένα προστατευτικό στρώμα στο 
δέρμα που διαρκεί μέχρι και 8 ώρες. Περιέχει 
20% οξείδιο του ψευδαργύρου που είναι γνωστό 
για τις αντισηπτικές του ιδιότητες και ηρεμεί το 
ερεθισμένο και ερυθρό δέρμα. 
 
 ¡ 20% Οξείδιο του Ψευδαργύρου με 

αντισηπτικές ιδιότητες.
 ¡ Περιέχει Αλλαντοίνη που καταπολεμά τις 

φλεγμονές
 ¡ Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες η αρώματα. 

Έφαρμογή: 
 ¡ Για καθημερινή φροντίδα/ επούλωση του 

δέρματος. 
 ¡ Εφαρμόστε και απλώστε προσεκτικά με μια 

ελαφριά στρώση. 
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη της ανάγκης.
 ¡ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά.
 ¡ Πολύ εύκολο να φύγει από το δέρμα. 

Τα μίας χρήσεως εμποτισμένα γάντια 
πλυσίματος ακράτειας της ABENA περιέχουν 
3% Διμεθικόνη και έχουν δημιουργηθεί για να 
καθαρίζουν την περιοχή του περινέου και να 
προστατεύουν το δέρμα από την ακράτεια 
ούρων και κοπράνων. Όλα σε ένα προιόν. 

Έφαρμογή:
 ¡ Απαλό πλύσιμο με τα γάντια στην 

περιοχή του περινέου.
 ¡ Τα γάντια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από τις δύο 
πλευρές. Πετάξτε τα γάντια μετά 
την χρήση τους. 

Το σπρέυ λαδιού της ΑΒΕΝΑ είναι 
ιδανικό για χρήση σε κανονικό και ξηρό 
δέρμα. Περιέχει ενυδατικά συστατικά 
που βοηθά το δέρμα να είναι απαλό και 
αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα. 

 ¡ Περιέχει βιταμίνη Ε που είναι γνωστή 
για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. 

Έφαρμογή:
 ¡ Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο 

το σώμα.
 ¡ Εφασμόστε με το σπρέυ. 
 ¡ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά. 

Η δοσολογία είναι ανάλογη της 
ανάγκης. 

 Κρέμα φροντίδας του δέρματος, Κωδικοί: 6659, 7759, 6673 

Skin Neutral

Η κρέμα για την φροντίδα του δέρματος της ΑΒΕΝΑ 
είναι ιδανική για το ξηρό ή και για το ερεθισμένο δέρμα. 
Τα τέστ μας έχουν δείξει πώς η εξαιρετική φόρμουλα 
της κρέμας έχει μακροπρόθεσμες ενυδατικές ιδιότητες 
που βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει τα φυσιολογικά 
επίπεδα υγρασίας του.  

 ¡ 41% λιπίδια. 
 ¡ Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες ούτε 

αρώματα. 

Έφαρμογή: 
 ¡ Εφαρμόστε και απλώστε 

προσεκτικά με μια λεπτή στρώση. 
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη της 

ανάγκης.
 ¡ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά.
 ¡ Δώστε παραπάνω χρόνο στην 

απορρόφηση της κρέμας λόγω 
των πολλών λιπιδίων. 

 ¡ Μην χρησιμοποιείτε σε σπασμένο 
δέρμα. 

Η κρέμα σε μορφή σπρέυ με οξείδιο του ψευδαργύρου 
της ΑΒΕΝΑ προστατεύει και αναζοωγονεί το δέρμα, 
με αποκατάσταση του η οποία διαρκεί για 24 ώρες. Η 
εφαρμογή με σπρέυ μειώνει την τριβή με το δέρμα και 
αποτρέπει τις μολύνσεις.  

 ¡ Περιέχει Καλέντουλα και Χαμομήλι. 

Έφαρμογή :
 ¡ Χρησιμοποιείστε όπου υπάρχει ερυθρότητα 

στο δέρμα και όταν τα πρώτα σημάδια της 
δερματίτιδας είναι πλέον εμφανή.

 ¡ Ανακινείστε πριν τη χρήση.  
 ¡ Η απόσταση για ιδανική χρήση του σπρέυ πρέπει 

να ναι περίπου στα 5-10 εκ.  
Δεν χρειάζεται να τρίψετε περαιτέρω στο δέρμα 
την κρέμα. 

 ¡ Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση. 
 ¡ Χρησιμοποιείστε το μετά την αλλαγή της πάνας.
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη της ανάγκης. 
 ¡ Μην εφαρμόζεται σε σπασμένο δέρμα. 
 ¡ Χωρίς χρωστικές ουσίες και αρώματα. 

Η λοσιόν φροντίδας δέρματος της ΑΒΕΝΑ 
είναι μια ελαφριά ενυδατική λοσιόν που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε φυσιολογικό 
αλλά και ξηρό δέρμα. Ιδανική για χέρια, 
σώμα και πρόσωπο. Περιέχει 14% λιπίδια και 
απορροφάται πολύ γρήγορα από το δέρμα. 

Τα τέστ μας έχουν δείξει πώς προσφέρει 
ενυδάτωση που διαρκεί έως και 8 ώρες. 

 ¡ Περιέχει 14% λιπίδια.
 ¡ Περιέχει το έλαιο Olus  (Ενυδατικό 

συστατικό).
 ¡ Περιέχει Shea Butter (Θρεπτικό συστατικό).
 ¡ Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και 

αρώματα.

Έφαρμογή :
 ¡ Εφαρμόστε και απλώστε προσεκτικά.  

Η δοσολογία είναι ανάλογη της ανάγκης.

Τα μίας χρήσης υγρά γάντια πλυσίματος- 
καθαρισμού της ΑΒΕΝΑ έχουν μια ευχάριστη 
και ενυδατική δράση και είναι μια εξαιρετική 
εναλλακτική για το καθάρισμα αντί για το 
παραδοσιακό πλύσιμο με σαπούνι και νερό. Τα 
γάντια απομακρύνουν τον ιδρώτα και την κακοσμία 
και είναι πάρα πολύ υγιεινά στην χρήση τους.

Έφαρμογή: 
 ¡  Πλύνετε το κάθε σημείο του 

σώματος με τα γάντια απαλά.
 ¡ Τα γάντια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από τις 2 
πλευρές. Πετάξτε τα γάντια μετά 
την χρήση τους.

Ο αφρός καθαρισμού της ABENA είναι ήπιος και 
απαλός με αποτελεσματική καθαριστική δράση 
για την προσωπική υγιεινή του ασθενή. 

Ο αφρός καθαρισμού εφαρμόζεται εύκολα και 
είναι απαλός με το δέρμα. Η χρήση του είναι 
ιδανική στην αλλαγή της πάνας διότι διαλύει 
τα κόπρανα και απομακρύνει τις δυσάρεστες 
μυρωδιές αποτελεσματικά.  

Ο αφρός καθαρισμού είναι φτιαγμένος για 
να ελαττώνει την τριβή και να βοηθάει την 
ενυδάτωση του δέρματος. 

Έφαρμογή:
 ¡ Εφαρμόστε με προσοχή και σκουπίστε 

την περίσσια λοσιόν με ένα μαλακό γάντι 
καθαρισμού ή κάποιο παρόμοιο προιόν.

Το σπρέυ- κρέμα με οξείδιο του ψευδαργύρου 
τηςΑΒΕΝΑ προστατεύει και αναζοωγονεί το δέρμα 
προωθώντας την φυσική του αποκατάσταση για 
έως και 24 ώρες.  Εξαιτίας του σπρέυ μειώνεται η 
τριβή και καταπολεμάτε η δημιουργία μολύνσεων. 
  

 ¡ Περιέχει Καλέντουλα και Χαμομήλι.

Έφαρμογή: 
 ¡ Εφαρμόστε όπου υπάρχουν τα πρώτα σημάδια 

δερματίτιδας και επίσης όπου υπάρχουν ήπια ή 
μέτρια σημάδια δερματίτιδας. 

 ¡ Ανακινείστε πριν τη χρήση.
 ¡ Χρησιμοποιείστε το σπρέυ από μια απόσταση 5 

με 10 εκ. Δεν χρειάζεται να τρίψετε περαιτέρω 
την κρέμα. 

 ¡ Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση. 
 ¡ Χρησιμοποιείστε μετά από κάθε αλλαγή πάνας. 
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη της ανάγκης.
 ¡ Μην το χρησιμοπείτε σε σπασμένο δέρμα. 
 ¡ Χωρίς χρωστικές ουσίες και αρώματα. 

 Κρέμα Εντατικής θεραπείας, Κωδικοί: 6988, 6966, 6970 

Skin Neutral

Η κρέμα εντατικής φροντίδας της ΑΒΕΝΑ είναι ιδανική 
για το ξηρό δέρμα και έχει ως σκοπό να επαναφέρει 
την χαμένη ενυδάτωση σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Το πλούσιο σε λιπίδια περιεχόμενο (70%) βοηθά να 
βελτιωθεί η υφή και η ενυδάτωση του δέρματος , 
δημιουργώντας μια προστατευτική στρώση χωρίς να 
το αφήνει λιπαρό. Έχει εξαιρετικές προστατευτικές 
ιδιότητες που διαρκούν έως και 8 ώρες.  

 ¡ 70%  λιπίδια. 
 ¡ Δεν περιέχει χρωστικές 

ουσίες και αρώματα.

Έφαρμογή:
 ¡ Απλώστε προσεκτικά με μια 

απαλή στρώση.
 ¡ Η δοσολογία είναι ανάλογη 

της ανάγκης.
 ¡ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

συχνά.
 ¡ Ιδανικό για τα χέρια, το σώμα 

και το πρόσωπο.


