
 

   

Wet Wash Gloves 

Til blid vask 

Vejledning 

Til plejepersonalet 



 

 2 

Vejledning for personlig pleje 

Fordele ved Abena-handsker til vådvask 

 Mere hygiejniske end at bruge et kar, vand, sæbe og 

stofvaskeklude. Der bruges en engangsvaskehandske til 

hver del af kroppen. Dette reducerer risikoen for 

selvinfektion og krydskontaminering. 

 Fire behandlinger i én – vask, skylning, tørring og pleje. 

Abena-handsker til vådvask rengør en person på 

en nænsom og behagelig måde, og de er lette at bruge 

for plejeren. 

Undgå at bære tunge kar med vand: En pakke med 8 stk. 

handsker til vådvask er nok til en komplet kropsvask. 

Derved reduceres plejerens fysiske indsats. 

 Alle handsker til vådvask er dermatologisk testet og pH-

afbalancerede til korrekt hudpleje. 

Vejledning 

Vi har udarbejdet denne vejledning for at instruere 

plejere i korrekt brug af handsker til vådvask. Med 

billeder og tekst forklares det i denne vejledning, hvordan 

Abena-handsker til vådvask skal bruges.  

Ved at følge denne vejledning vil plejere kunne overholde 

kravene til vask af brugere. 

  

Abena-handsker til vådvask for personlig pleje 

Personlig pleje og hygiejne er nogle af de almindelige 

dagligdags aktiviteter. Den ideelle situation er, hvis alle 

kan bade eller bruse hver dag, men i mange tilfælde er 

dette ikke muligt. Tænk f.eks. på personer, der er 

sengeliggende, uhelbredeligt syge, har angst eller 

mange smerter. 

Traditionelt er disse personer blevet vasket i sengen 

med et kar, vand, sæbe og en vaskeklud. Abenas 

brugsklare handsker til vådvask er et fortrinligt 

alternativ. Handskerne til vådvask indeholder en særlig 

lotion, der rengør, renser, tørrer og plejer huden. 

Handskerne til vådvask har en særlig struktur, der 

sikrer, at huden rengøres ordentligt. Handskerne til 

vådvask kan forvarmes i en mikrobølgeovn, så der opnås 

en større komfort for brugeren. 
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Videnskabelig forskning 

Abena-handsker til vådvask 

Theo van Achterberg, der er professor ved det videnskabelige 

institut for kvalitet i sundhedsplejen ved det medicinske center 

i Nijmegen under universitetet i Radboud, har stået i spidsen 

for en treårig videnskabelig undersøgelse af virkningerne ved 

at vaske hud med en engangsvådvaskehandske og plejernes og 

brugernes tilfredshed med denne metode. 

Engangshandskerne til vådvask, der blev brugt i denne 

undersøgelse, kom fra Abena. I et tidligere pilotforsøg for 

personlig pleje på det medicinske center i Nijmegen under 

universitetet i Radboud, hvor der blev testet 10 forskellige 

handsker til vådvask, blev Abena nummer et i testen baseret 

på brugeroplevelse og kvalitet. Undersøgelsen blev udført i 

19 institutioner (56 afdelinger) blandt 500 patienter. 

Professor Theo van Achterbergs forskning viser, at brugen af Abena-handsker til vådvask ved personlig 

pleje er sikker og omkostningseffektiv. Resultaterne indikerer, at plejere og brugere er meget positive 

omkring handsker til vådvask, og at modvilje mod dette produkt er ubegrundet. Der er væsentlige 

fordele for alle berørte personer: brugere, plejere, sygeplejersker og andet plejepersonale, læger og 

ledelse. Der kan downloades et resumé af undersøgelsen på www.wash-without-water.com 

Sammenfatning af undersøgelsens resultater: 

Fordele for brugeren 

Mindre risiko for infektion 

Mindre hudskade 

Mindre stressende eller smertefuld  
berøring 

Mindre trættende 

Mere selvhjulpen 

Flere komplette vaske 

Renere, friskere og mere behagelig 

Fordele for plejeren 

Mindre besvær 

Mindre fysisk belastning 

Mindre risiko for infektion 

Mere tid til anden pleje 

Mindsker fysisk overbelastning af 
huden 

Mere behagelig vaskeoplevelse 

Fordele for plejehjemmet 

Bedre kvalitet i den grundlæggende pleje 

Mindre stressende for personalet 

Mindre risiko for infektion 
(NORO-virus og HRMO-infektioner) 

Mindre hudskade 

Færre opfølgningsomkostninger 
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Introduktion 

Forberedelse 

 Holdbarheden står på pakkens bagside. 

 Kontrollér, at pakken ikke har været åbnet. 

 Har du den rigtige pakke til personlig pleje? 

  Uparfumeret 

  Parfumeret 

 Indeholder pakken det rigtige antal handsker 

 til vådvask? 4, 5 eller 8 stk.  

Overhold følgende hygiejneregler 

 Anbring alt, du skal bruge, inden for rækkevidde 

 Anbring rent tøj og engangsbleer til voksne inden 

 for rækkevidde. Inkl. affaldspose/-stativ 

 Sørg for passende diskretion 

 Anbring sengen i korrekt position 

 Udfør korrekt håndhygiejne 

 Brug nitrilhandsker for at få den bedste beskyttelse 
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En pakke med Abena-handsker til vådvask med 8 stk. er 

nok til en komplet kropsvask. Brug en 

engangsvaskehandske til hver del af kroppen: 

 

1.  Ansigt, hals og bryst 

2.  Venstre arm, armhule og bryst/mave 

3.  Højre arm, armhule og bryst/mave 

4.  Bagdel og pubesområde 

5.  Venstre ben og fod 

6.  Højre ben og fod 

7.  Ryg 

8.  Baller og perinæum 

Punkter, der skal overvejes 

 Oplys personen om vaskemetoden, og forklar 

 processen i enkle og let forståelige vendinger 

 Tildæk kropsdele, der ikke vaskes, med et lagen eller 

 håndklæde. Dette forhindrer, at kroppen afkøles 

 Tildæk baller og det genitale område så meget som 

 muligt under vask, undtagen når disse dele af kroppen 

 vaskes 

 Sørg for, at hudfolder på mave, under bryster, i lysken 

 tørres  ordentlig efter vask. Brug f.eks. et håndklæde til 

 at tørre disse områder 

 Sørg for, at du selv og brugeren har den bedste 

 arbejdsposition ved at stå på den rigtige side af 

 sengen, så du ikke løfter brugerens  arme og ben 

 unødvendigt 

 Vær særlig opmærksom på sår, intravenøse enheder 

mv. 

 Observér og dokumentér som en del af plejeopgaven 

Introduktion 
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Trin 1 (valgfrit): 

Anbring det du skal bruge inden for rækkevidde. Læg 

pakken med vådvaskehandsker i en mikrobølgeovn. 

Opvarmning: 

 1 pakke i maks. 30 sekunder ved 900 watt til maks. 

40 grader   

 

Trin, der skal udføres 

Trin 2: 

Lad personen vide, at du skal til at vaske vedkommende 

med en opvarmet vådvaskehandske. Hvis personen ikke 

er vant til denne vaskemetode, skal du forklare den 

først. 

Trin 3: 

Hjælp personen med at tage tøjet af. 

Trin 4: 

Tag et par handsker på for at beskytte dine hænder og 

for at undgå krydskontaminering. Brug nitrilhandsker, 

da de giver den bedste beskyttelse. 
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Trin 5: 

Åbn pakken, og tag en vaskehandske frem. Luk pakken 

igen for at bevare varmen. 

Tip! En vaskehandske har to identiske sider. Begge sider 

kan bruges. 

Trin, der skal udføres 

Trin 6: 

Vask personens ansigt og ører. Vask halsen med den 

anden side af vaskehandsken. 

Trin 7: 

Brug en ny vaskehandske til at vaske personens bryst/

mave og højre arm og armhule. 

Start med højre side af maven, og gå videre mod armen 

via brystet. Arbejd derefter fra toppen af armen mod 

hånden. Hånden vaskes til sidst. Vend vaskehandsken, og 

arbejd fra bunden af armen mod armhulen. 

Sørg for, at du vasker armhulen grundigt. 

Trin 8: 

Brug en ny vaskehandske til at vaske personens bryst/

mave og venstre arm og armhule. 

Start med venstre side af maven, og gå videre mod 

armen via brystet. Arbejd derefter fra toppen af 

armen mod hånden. Hånden vaskes til sidst. Vend 

vaskehandsken, og arbejd fra bunden af armen mod 

armhulen. 

Sørg for, at du vasker armhulen grundigt. 
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Trin 9: 

Brug en ny vaskehandske til at vaske pubesområdet. Spred 

benene og vask det nederste af maven og skridtet. Derefter: 

For mænd: 

 Skub forhuden tilbage (om muligt) 

 Vask omkring urinrøret, glans, penis og pung 

 Skub forhuden på plads 

For kvinder: 

 Vask pubesområdet fra øverst (mave) til nederst 

 (anus). 

Trin, der skal udføres 

Trin 10: 

Tag en ny vaskehandske frem, og vask personens 

venstre ben. Start med toppen (oversiden) af benet, og 

arbejd mod foden. Vask foden til sidst.  

Bed personen om at løfte benet, og brug den anden side 

af vaskehandsken til at vaske fra toppen af benet mod 

foden (undersiden). Vask foden til sidst. Hjælp forsigtig 

med at bøje benet, hvis brugeren ikke selv kan.  

Trin 11: 

Tag en ny vaskehandske frem, og vask personens højre 

ben. Start med toppen (oversiden) af benet, og arbejd 

mod foden. Vask foden til sidst. 

Bed personen om at løfte benet, og brug den anden side af 

vaskehandsken til at vaske fra toppen af benet mod foden 

(undersiden). Hjælp forsigtig med at bøje benet, hvis 

brugeren ikke selv kan.  

Bemærk! Sørg for, at du står på den rigtige side af 

Trin 12: 

Lad personen vide, at vedkommende skal ligge på 

siden. Hvis personen ikke selv kan vende sig om på 

siden, skal du hjælpe vedkommende om på siden. 

Tip! Find den bedste position for både brugeren og 

dig selv. Brug om nødvendigt et glide-/vendeprodukt. 
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Trin 13: 

Brug en ny vaskehandske til at vaske personens ryg. Vend 

vaskehandsken, og gentag bevægelserne. 

Støt om nødvendigt personen med den anden hånd. 

Trin, der skal udføres 

Trin 15 (valgfrit): 

Brug en vaskehætte til at vaske personens hår. Fjern først 

alle objekter fra personens hår. Åbn pakken, og fold 

vaskehætten ud. Træk forsigtigt vaskehætten over 

personens hår. 

For  bedre komfort:   

Opvarm vaskehætte i mikrobølgeovn i maks. 20 sekunder 

ved 800 watt til maks. 40 grader.  

Trin 16 (valgfrit): 

Massér nænsomt personens hoved med hænderne i 2 

til 3 minutter, og tag derefter vaskehætten af. Tør håret 

med et håndklæde, og red håret. 

Bemærk! Vaskehætten bruges til at rengøre hår og 

hovedbund. Vi anbefaler at vaske håret med vand 

mindst én gang om måneden. 

Trin 14: 

Brug den sidste vaskehandske til at vaske personens 

baller og skridt. 
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Ingredienser 

Abena-handsker til vådvask til personlig pleje indeholder 

en lotion, der er pH-neutral, fri for parabener og mild for 

huden. Handskerne til vådvask fås i versioner med eller 

uden parfume. 

Vigtigt 

Kommentarer eller problemer 

Hvis brugeren oplever problemer med Abena-handsker 

til vådvask, eller hvis du har kommentarer eller 

spørgsmål, bedes du kontakte Abena. 

Vi er altid villige til at hjælpe. 

Kontaktoplysninger til Abenas rådgivningsteam 

Til hospitaler, plejehjem og hjemmeplejen: 

E-mail: kundeservice1@abena.dk 

Til private virksomheder og grossister:   

E-mail: grossist@abena.dk 

 

Flere oplysninger om Abena-handsker til vådvask og andre 

produkter i sortimentet til vask uden vand, findes på 

www.abena.dk/wash-without-water 
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Handsker til vådvask ved personlig pleje 

Hudvenlig og hygiejnisk 

Vejledning 

Til plejepersonalet 

www.abena.dk 

Abena A/S . Egelund 35 . 6200  Aabenraa . Tlf. 74 31 17 10 . kundeservice1@abena.dk . online.abena.dk 


