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CONTINENCE   
CARE WIPES  

Dermatitida spojená s inkontinencí tzv. plenková 
dermatitida (DSI) je zánětlivé onemocnění, které 
se objevuje při kontaktu moči a/nebo stolice 
s pokožkou. DSI je rozšířená zdravotní komplikace 
při inkontinenci; ohrožuje integritu pokožky, predi-
sponuje ji k infekci a zvyšuje riziko vzniku deku-
bitů. Závažnost postižení se různí, od mírného 
zarudnutí až po vážnou infekci1. 

DSI se týká celých 41 % dospělých v dlouhodobé 
péči; je bolestivá, ale povětšinou jí lze předcházet; 
její léčba je nákladná2.  

POPIS 
1. Ochranná bariéra - 4% dimethikon 

a 6% tekutý parafi n  
    Tato bariéra chrání před nežádoucí vlhkostí 

a umožňuje tak rychlejší hojení, proto nejsou 
třeba další ochranné krémy. Redukuje počet 
zákroků prováděných na citlivé pokožce 
a riziko poškození způsobené třením.

2. Zklidňující účinky 

Přírodní rostlinné výtažky mají protizánětlivé 
a hojivé vlastnosti a zklidňují pokožku během 
čištění. 

3. Zvlhčující účinky 

Přidané hydratační látky zabraňují vzniku 
suché kůže, která může být způsobena 
opakovaným omýváním vodou a mýdlem.  

4. Čistící účinky 

Citlivý mycí prostředek neobsahuje mýdlo, 
účinně odstraňuje stolici a moč zároveň 
a snižuje tak počet zákroků na pokožce. 

5. Protisvědivé účinky 

Heřmánek a vilín zklidňují podrážděnou 
pokožku a snižují počet zákroků u pacienta/
tlumí svědění, což umožňuje lepší hojení.

6. Antibakteriální účinky 

Antibakteriální látky ničí bakterie přítomné 
ve stolici.

7. Deodorační účinky 

Deodorační látky a jemná vůně pomáhají 
neutralizovat zápach a dodávají pacientům 
pocit svěžesti a pohodlí. 

EFEKTIVNÍ PÉČE 

PŘI INKONTINENCI 

MŮŽE PŘISPĚT KE 

SNÍŽENÍ VÝSKYTU 

PLENKOVÉ

DERMATITIDY 

A DEKUBITŮ. 
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Prevence je tradičně založena na vyloučení 
kontaktu stolice nebo moči s pokožkou nebo 
jeho omezení na minimum v kombinaci se 
strukturovaným programem péče o pokožku, 
který zahrnuje jemné čištění, hydrataci 
a aplikaci ochranného krému3.

Provádět všechny tyto kroky je náročné na 
personál i na čas, proto se často vůbec 
neprovádějí. Ubrousky Clinell Continence Care 
Wipes pro péči při inkontinenci, to jsou všechny 
obvyklé kroky v jediném ubrousku, který tak 
zdravotníkům nabízí pohodlné komplexní 
řešení. 
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–  Vše v jednom, časově úsporné řešení 

Nahrazují těžkopádné tradiční metody péče 
při inkontinenci např. přípravu misek s vodou 
a mýdlem, suchých ubrousků, čistící pěny 
a ochranných krémů.

–  Šetrné k pokožce 
Dermatologicky testováno, k pokožce 
neutrální pH 5.5. 

–  Ochranná bariéra 

Obsahují 4 % dimethikonu a 6 % tekutého 
parafi nu a chrání tak před nežádoucí vlhkostí.  

–  Obsahují přírodní rostlinné výtažky

Obsahují vilín a heřmánek, které pokožku 
zklidňují, zmírňují svědění a zlepšují  hojení. 

–  Patentované složení 
Jedinečný účinek 7 v 1 zajišťuje vysokou 
úroveň péče při inkontinenci.

–  Balení pro jednotlivé pacienty 

Snižuje riziko vzájemné kontaminace. 
–  Snadné a rychlé použití

Zlepšují dodržování hygienických zásad ze 
strany pacientů a zdravotnického personálu.


