
CONTPL/\N 
Minden egyben a kontinencia ellátásban

„A törlőkendők nagyszerűek és nagyon jó 
beteg-visszajelzéseket kapunk használatuk 
során. Sokkal kíméletesebbek a betegek 
bőrével és a személyzet munkáját is 
jelentősen megkönnyítik. Az egész 
folyamat sokkal gyorsabb és méltóbb a 
betegekhez.” 
Kontinencia csoportvezető, Nottingham Egyetemi Kórház
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Minden egyben 
időtakarékos megoldás
A törlőkendők átveszik a fáradtságos, 
hagyományos kontinencia ápolási 
módszerek szerepét, amelyek során 
elő kell készíteni a szappanos vizes 
mosdótálat, a száraz törlőkendőket, a 
tisztító habokat és a védő krémeket. 

Bőrvédelem 
Dimetikonnal a nem kívánt nedvesség 
ellen.

Természetes növényi 
kivonatokat tartalmaz 
A benne található varázsdió és kamilla 
kivonat segít megnyugtatni a bőrt, 
csillapítja a viszketést és elősegíti a bőr 
gyógyulását/regenerálódását.

Szabadalmaztatott 
formula 
Egyedülálló formula a magas szintű 
kontinencia ellátásban.

Bőrbarát 
Bőrgyógyászatilag tesztelt, bőrsemleges 
pH-val.

Egyéni betegcsomag
Csökkenti a keresztszennyeződés, 
átfertőződés kockázatát.

Gyorsan és könnyen 
használható
Elősegíti a betegek és a személyzet 
fokozott együttműködését.



Kontinencia 
ápolás egy 
lépésben

A hatékony kontinencia gondozással 
csökkenthető az inkontinenciával összefüggő 
dermatitisz és felfekvések kialakulása.

Az inkontinenciával összefüggő dermatitisz (IAD)

A bőr pH szintje általában 
enyhén savas (5.0-5.9). Ez 
segít megvédeni a bőrt a 
baktériumokkal, vírusokkal 
és gombákkal szemben.

A folyamatos nyomás 
csökkenti a véráramlást és 
a szövetek oxigénellátását. 
Ez a növekvő nyíró és 
súrlódási erőkkel párosulva 
felületi és mélyszöveti 
károsodást eredményez.

A vizelet karbamidot 
tartalmaz, amely bőrrel 
érintkezve ammóniává 
bomlik. Az ammónia emeli 
a bőr pH értékét, 
csökkentve a természetes 
védőréteget és ezáltal 
gyengítve a bőrt.

A folyékony széklet  
emésztőenzimeket 
tartalmaz, amelyek 
közvetlenül károsíthatják a 
bőrt. A székletben található 
baktériumok érintkeznek a 
legyengült bőrfelülettel, 
másodlagos fertőzést 
okozva.

Az inkontinenciával összefüggő 
dermatitisz (IAD) egy olyan 
bőrgyulladás, amely akkor keletkezik, 
amikor vizelet vagy széklet érintkezik a 
perineális vagy perigenitális bőrrel1.

Az IAD bármely korcsoportba tartozó 
személynél megtapasztalható. A bőrt 
károsíthatja a nedvesség és a különféle 
forrásból származó irritáló anyagok.
Az egyik forrás a vizelet és/vagy széklet 
inkontinencia. A vizelet és a széklet 
különféle kémiai irritáló anyagokat és 
nedvességet tartalmaznak, amelyek 
mindegyike IAD-ot okozhat2.

A jelentések becslése alapján az IAD 
elterjedtsége a kritikus ellátásban 36% 
és 50% közé tehető azoknál a 
betegeknél, akik nem részesülnek 
meghatározott megelőző bőrápolási 
kezelésben3,4.

Az IAD az inkontinencia elterjedt 
szövődménye, amely veszélyezteti a 
bőr integritását, hajlamosít a bőr 
fertőzésére és növeli a felfekvés 
kockázatát1.

Az IAD megelőzése hagyományosan a 
széklettel vagy vizelettel való érintkezés 
elkerülésén vagy minimalizálásán 
alapul, egy strukturált bőrápolási 
rendszerrel kombinálva, amely gyengéd 
tisztítást, hidratálást és bőrápolószer/
bőrvédőszer használatát 
tartalmazza2,4,7-9.

Mindezen lépések végrehajtása munka 
és időigényes és gyakran gyenge 
eredményhez vezet. A Contiplan 
mindezeket a hagyományos lépéseket 
egyetlen törlőkendőben egyesíti, hogy 
az egészségügyi szakemberek számára 
kényelmes, minden egyben megoldást 
biztosítson.

Manapság egyre több klinikai bizonyíték 
támasztja alá a meghatározott 
bőrápolási rendszer fontosságát az IAD 
megelőzésében és kezelésében 
egyaránt, minden tanulmány támogatja 
a gyengéd tisztítás, a hidratáló krém 
felvitelének és a bőrvédő termék 
használatának három lépcsős 
alkalmazását2,4,7-9.

A Contiplan minden 
egyben tisztítókendők 
lehetővé teszik ennek a 
bőrápolási rendszernek/
programnak a 
megvalósítását egyetlen 
egyszerű lépésben. 
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Az Egyesült Államok 88 kórházában a mosdatótálak 
62,2 %-a kontaminálódott a gyakran előforduló, 
kórházi fertőzéseket okozó kórokozókkal.

Mosdatótálak

Biztonságos megoldás
A Contiplan törlőkendők által elkerülhető a 
mosdatótálak használata során előforduló 
mikroorganizmusok átvitele. Használatuk 
révén elkerülhetők a nehéz tálak 
emelésével és cipelésével járó, valamint a 
mosdatóvíz/oldat kilöttyenésével, 
fröccsenésével járó kockázatok10-12. 

Csökkentett átvitel
A tökéletesített betegmosdatás csökkenti 
az egészségügyi személyzetnek, a 
látogatóknak és a környezetnek átadható 
mikroorganizmusok számát.

Gyorsan és könnyen használható
A törlőkendők átveszik a fáradtságos, 
hagyományos betegmosdatási módszerek 
szerepét, amelyek során elő kell készíteni 
a mosdótálat, a mosdókesztyűt/
mosdókendőt, a szappant, a testápolót és 
a vizet. Nincs szükség törölköző 
használatra, így pénz és idő takarítható 
meg.

A mosdótálakból kifröccsenhet a víz, amely csúszás- 
és balesetveszélyt jelent.

A mosdókendő újbóli vízbemerítésekor organikus 
anyagok, baktériumok kerülnek a mosdótálba.

A mosdótál ürítésekor mikroorganizmusok 
maradhatnak vissza.

Meleg és nedves körülmények között a 
mikroorganizmusok száma exponenciálisan növekszik.

Amikor a tálat a következő beteg mosdatásához 
újból megtöltik, a mikroorganizmusok a vízben 
életképesek.

A következő beteget így már a kontaminálódott vízzel 
mossák le.

 Bőrvédelem

A formulában megtalálható Dimetikon 
biztosítja a bőr védelmét a széklettel és a 
vizelettel való hosszantartó érintkezés 
során, a gyógyulás elősegítése érdekében. 
Ezzel csökkentve az érzékeny bőr 
kezelését és a súrlódási sérüléseket.

      Tisztítás

Szappanmentes gyengéd tisztító formula, 
amely egy mozdulattal hatékonyan 
megtisztítja a széklet és a vizelet 
inkontinenciás betegek bőrét, ezáltal az 
érzékeny bőr nincs kitéve hosszadalmas 
kezelésnek. A törlőkendők kellemes illata 
semlegesíti a szagokat, lehetővé téve a 
betegek számára, hogy ezáltal 
frissebbnek és komfortosabbnak érezzék 
magukat.

 Hidratálás

A hozzáadott hidratáló krémek segítenek 
megelőzni a bőrszárazság kockázatát, 
amely a hagyományos tisztító eljárások 
(szappannal és vízzel történő többszöri 
lemosás) során gyakran előfordul.

 Nyugtatja a bőrt

A kamilla kivonat segít megnyugtatni az 
irritált bőrt és csökkenti a viszketési ingert.

 Hosszantartó

A védelmi funkció hosszantartó védelmet 
nyújt a széklettel és vizelettel tartósan 
érintkező bőr számára, elősegítve a bőr 
gyógyulását.

      Bőrbarát

Csökkenti a TEWL (transepidermal 
waterloss) arányát és a bőrpírt.

Természetes növényi 
kivonatok

Beleértve a varázsmogyorót is, az 
egészséges bőr elősegítése érdekében.
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Egy teljeskörű „minden az egyben” 
kontinencia ápolási megoldás 
tisztításhoz, hidratáláshoz és 
védelemhez egyetlen kendővel.

A Contiplan bemutatása

A Contiplan „minden az egyben” tisztítókendők egy egylépésben 
történő kontinencia ápolási megoldást nyújtanak tisztításhoz, 
hidratáláshoz és védelemhez egyetlen kendő használatával. 
Ezek a rendkívül puha kendők bőségesen át vannak itatva egy 
egyedülálló krémformulával – maximális védelmet és kényelmet 
biztosítva ezáltal a betegeknek.

Korábban az NHS által engedélyezett Clinell Inkontinencia 
Törlőkendőként volt ismert

Egyedülálló egylépéses krém formula

Kényelmesen elérhető 25 darabos kiszerelésben

„Gyors javulást tapasztalok a Contiplan 
használata során.”
Gyakorló bőrgyógyászati ápoló, Southend Kórház

További információ

REFRENCIÁK

TERMÉK KISZERELÉS RENDELÉSI KÓD

Contiplan 25          25 db kendő/csomag    CON25

„A Contiplan 
tisztítókendők 
kiemelkedő segítséget 
jelentenek az IAD 
kezelésében.
A kivételes minősége 
elengedhetetlen a 
betegek kíméletes 
kezeléséhez.”

Hivatásos ápolónő – Nottingham 
Egyetemi Kórház




