Skin Care & Body Wash
Každá pokožka potrebuje náležitú starostlivosť. Špeciálnu starostlivosť si vyžaduje pokožka citlivá,
suchá, zrelá alebo starnúca. Mimoriadne intenzívnu starostlivosť si vyžaduje pokožka extrémne
namáhaná (napr. pri inkontinencii), kedy je viacnásobne namáhaná zvýšenou vlhkosťou, prítomnosťou
toxických látok a pod. Pre ľudí postihnutých inkontinenciou je preto nevyhnutná pravidelná odborná
starostlivosť o pokožku s použitím špeciálnych prípravkov, ktoré svojím zložením pôsobia profylakticky
a zabraňujú jej vážnemu poškodeniu.
ABENA ponúka kompletnú radu vysoko kvalitných
výrobkov Abena Skincare určených
na starostlivosť o pokožku, ktorá
pokrýva všetky požiadavky - od
každodennej starostlivosti o
pokožku
po
profesionálnu
starostlivosť
o
nielen
inkontinenciou
namáhanú
pokožku. Celý súbor výrobkov je
neustále vyvíjaný aby pokryl
všetky
požiadavky
na
starostlivosť
o pokožku, vrátane starostlivosti o už poškodenú pokožku. Každý užívateľ si môže podľa svojich
požiadaviek zvoliť optimálne hygienické riešenie, ktoré sa postará o čistenie, zvlhčovanie a regeneráciu
pokožky tak, aby mohla pokožka plniť svoju prirodzenú ochrannú funkciu.
Všetky výrobky sú vyrábané z vysoko kvalitných zložiek a s čo najmenším počtom ingrediencií, aby sa
minimalizovala možnosť vzniku prípadnej alergickej reakcie. Všetky výrobky sú bez parabénov.
Dermatologicky testované Abena vykonáva dermatologické testy, aby bolo zaručené, že
výrobky nemajú v žiadnom prípade nepriaznivý vplyv na pokožku užívateľa. Testy sú vykonávané
nezávislým oficiálne schválený inštitútom v Nemecku. Všetky výrobky sú hodnotené
výsledkom „neutrálne voči pokožke“. Astma-allegi Danmark Výrobky označené
týmto logom neobsahujú žiadne škodlivé látky, žiadne parfumy a sú bez obsahu farbív
či optických zjasňovadiel. Všetky ingrediencie výrobkov (a ich kombinácie) sú
starostlivo preskúmané skúsenými odborníkmi a toxikológmi.
Mnoho výrobkov Abena SkinCare a BodyWash je ocenených Severskou ekoznámkou SWAN.
Hodnota pH výrobkov Abena SkinCare je prispôsobená ich konkrétnemu určeniu. Normálna pokožka má
hodnotu pH medzi 4,5 a 6,0, pre intímne oblasti je typicky neutrálne pH medzi 3,0 a 4,0.
Normálna pokožka je zvyčajne schopná odolávať nízkym aj vysokým hodnotám pH. Avšak ak je pokožka
opakovane alebo trvalo namáhaná, môže to v dlhodobom horizonte spôsobiť poškodenie. Negatívne dôsledky
sa oveľa rýchlejšie prejavia pri citlivej alebo problematickej pokožke. Preto je dôležité zabezpečiť aby
hodnota pH u výrobkov pre starostlivosť o pokožku bola prispôsobená prirodzeným podmienkam pokožky
(vysoké hodnoty pH zvyčajne dosahujú výrobky obsahujúce najlacnejšie a/alebo nevľúdne čistiace zložky,
resp. výrobky ktoré majú vysoký podiel vody a zahusťovadiel).

NOVINKA: ZINC OXIDE SPRAY - zinkový sprej
Zinkový sprej chráni a regeneruje pokožku - priebežne zlepšuje ochrannú bariéru, čoho
výsledkom je hydratovaná pokožka chránená pred potenciálne dráždivými látkami. Oxid
zinočnatý je známy svojim antiseptickým účinkom. Sprej obsahuje aj nechtík lekársky
a harmanček pre upokojenie podráždenej pokožky a podporu jej prirodzenej obnovy. Vďaka
sprejovému aplikátoru sa minimalizuje trenie pokožky a zároveň predchádzame prípadnej
(re)kontaminácii. Odporúča sa používať pri každej výmene plienky. Aplikuje sa nastriekaním
(iba 1 vrstva!) zo vzdialenosti 5-10 cm, nerozotiera sa. pH:5-6

ACTIVE GEL - masážny gél
Príjemne chladivý, zvlhčujúci a osviežujúci gél, ktorý stimuluje prekrvenie pokožky. Je prevenciou
vzniku preležanín. Vhodný je aj pri terapii podrážených svalov, tlmí bolesť kĺbov. Obsahuje prírodné
esenciálne oleje z mäty piepornej, eukalyptu a mentolu, ktoré stimulujú krvný obeh. pH: 5-6

SKINCARE OINTMENT - regeneračná masť
Obsahuje až 41% olejovej zložky. Používa sa pri liečbe podráždenej, suchej a problematickej pokožky
na celom tele. Má zvlhčujúce (glycerol), hojivé (alantoín) a protizápalové (výťažky z harmančeka)
účinky. Rýchlo sa vstrebáva a na koži vytvára ochranný film. Je veľmi vhodná aj pre pacientov s kožnými
ekzémami a psoriázou. pH: 5- 6

ZINC OINTMENT - zinková masť
Obsahuje 20% zinku. Je určená na starostlivosť o začervenanú a podráždenú pokožku. Zinok znižuje
začervenanosť, jemne vysúša a mierne dezinfikuje. Obsahuje vitamíny A, E a pantenol. Nanáša sa v
tenkej vrstve. K pokožke je šetrná a vytvára na nej účinnú bariéru pred agresívnym pôsobením moču a
stolice. Vhodná pre inkontinentných a imobilných pacientov; vhodná aj pre deti. pH:5-6

INTENSIVE CARE - masť na veľmi suchú pokožku
Masť pre veľmi suchú pokožku obsahuje až 70% tukovej zložky. Obnovuje vlhkosť pokožky, zlepšuje jej
elasticitu a zároveň ju regeneruje. Rýchlo sa vstrebáva, nezanecháva pocit lepkavosti ani mastnoty.
Používa sa u ľudí s veľmi suchou pokožkou. Výborná ako ochrana rúk pri práci vo vlhkom prostredí.
Neobsahuje žiadne farbivá ani parfumy - vhodná aj pre citlivú pokožku alergikov. pH: 5-6
názov výrobku

Zinkový sprej 4%, 100 ml
Zinkový sprej 10%, 100 ml
Masážny gél, 250 ml
Regeneračná masť, 150 ml
Zinková masť, 100 ml
Masť na veľmi suchú pokožku, 200 ml

obj.č.
ks v krt
1000003932
6
1000003933
6

6654
6659
6963
6970

6
12
6
12

cena*

8,93 €
9,50 €
3,97 €
6,10 €
4,12 €
5,30 €

Krémy a telové mlieka
SKINCARE LOTION - telové mlieko
Používa sa na každodenné ošetrenie rúk, tváre i celého tela. Nanáša sa na očistenú pokožku. Má
zvlhčujúce a regeneračné vlastnosti, rýchlo sa vstrebáva, nenecháva pocit lepkavosti a mastnoty.
Optimalizuje zloženie pokožky, chráni ju a zvlhčuje. Je vhodné pre deti, zrelú pokožku dospelých aj
suchšiu pokožku seniorov. pH: 5-6 (neutrálne voči pokožke)

HAND CREAM - krém na ruky
Je určený na každodennú, ale aj špeciálnu intenzívnu starostlivosť o ruky. Pokožku zjemňuje, vyživuje,
regeneruje. Obsahuje vitamín A, E a ďalšie zložky ktoré pokožku zvlhčujú a optimalizujú zloženie
kožného filtra. Tiež obsahuje látky na ochranu pred vodou a znečistením. Rýchlo sa vstrebáva,
nenecháva pocit lepkavosti a mastnoty. pH: 5-6

OIL SPRAY - olejový sprej
Upokojujúci a ochranný olejový sprej je určený na starostlivosť o suchú, popraskanú alebo vlhkosťou
poškodenú pokožku. Obsahuje vitamín E a bisabolol, ktoré liečia a utišujú pokožku. Olejový sprej po
aplikácii chráni pred vlhkosťou. Je jednoducho použiteľný – aplikuje sa bez priameho kontaktu
s pokožkou. Na pokožke vytvára film. Môže sa použiť ako masážny olej, na odstránenie zvyškov zinkovej
masti či zvyškov náplastí, alebo ako čistiaci olej pri výmene obväzov.
názov výrobku

obj.č.

ks v krt

cena*

Telové mlieko neparfumované, 500 ml
Telové mlieko jemne parfumované, 500 ml
Krém na ruky neparfumovaný, 75 ml
Krém na ruky jemne parfumovaný, 500 ml
Olejový sprej, 200 ml

6653
6655
6962
6656
6666

6

5,02 €
5,02 €
2,30 €
5,24 €
4,31 €

6
12
6
12

Umývanie bez vody
WASHING FOAM - pena na umývanie
Jemná a účinná pena na umývanie. Je náhradou vody a mydla, odstraňuje pot aj telesný pach, pôsobí
dezodoračne. K pokožke je šetrná, ošetruje a zvlhčuje ju. Vytvára na pokožke jemný ochranný film.
Obsahuje zjemňujúce Aloe Vera a pomáha zmierniť zápal. Je vhodná na ošetrovanie pokožky detí,
dospelých, inkontinentných aj imobilných. pH: 5-6 (neutrálne voči pokožke)

WASHING LOTION - tekuté mydlo (umývací krém)
Aplikuje sa bez použitia vody, priamo z pumpičky na umývaciu žinku alebo do dlaní a nanesie sa na
pokožku. Odstraňuje pot aj telesný pach rovnako účinne ako mydlo s vodou. Má dezodoračný účinok. K
pokožke je šetrné, nevysúša ju, ale ošetruje a zvlhčuje. Vytvára na pokožke jemný ochranný film.
Obsahuje alantoín, ktorý pomáha zmierniť zápal. Je vhodné pre deti, dospelých, inkontinentných,
imobilných ako aj pre pacientov s alergiou na bežné mydlo. pH: 5-6

MOIST SKIN CLEANSING WIPES – vlhčené čistiace obrúsky
Vlhčené utierky z jemnej netkanej textílie. Sú alternatívou k vode a mydlu. Efektívne odstraňujú pot
aj telesný pach. Čistia a súčasne ošetrujú znečistenú pokožku, obsahujú zjemňujúce Aloe Vera. Sú
výborné pre inkontinentných i ležiacich pacientov, ako aj kojencov pri prebaľovaní. V ponuke 2 veľkosti
– 18x20 cm a 20x27 cm. Veľkosť 20x27 cm s praktickým uzáverom na balení.

SHAMPOO CAP – čiapka so šampónom na umývanie vlasov bez vody
Čiapka so šampónom - jednoduché, efektívne a rýchle riešenie potreby umytia vlasov bez
použitia vody a šampónu. Obsahuje šampón a kondicionér – vlasy čistí a zjemňuje. Veľmi
jednoducho sa používa – buď pri izbovej teplote alebo sa môže jemne nahriať
v mikrovlnnej rúre. Vlasy stačí jednoducho masírovať cez čiapku 2-3 minúty a následne
nechať normálne vyschnúť. Bez oplachovania.

BED BATH WIPES – set vlhčených utierok na umytie tela na lôžku
Set 4 alebo 8 kusov utierok v balení – pre čiastočné (4 ks) alebo kompletné (8 ks) umytie tela na lôžku.
Komfortné, hygienické a časovo úsporné riešenie na umytie celého tela na lôžku – bez použitia vody či
mydla. Vyrobené zo 100% viskózy – sú mäkké, príjemné, ohľaduplné k pokožke a oveľa pev- nejšie ako
bežné vlhčené utierky . Môžu sa jemne ohrievať v mikrovlnnej rúre. Rozmer 20x22 cm.
názov výrobku

obj.č.

Pena na umývanie, 400 ml
6658
Tekuté mydlo (umývací krém), 500 ml
6657
Tekuté mydlo (umývací krém), 5 l
6757
Vlhčené čistiace obrúsky 20x27 cm, 80 ks
6595
Vlhčené čistiace obrúsku 18x20 cm, 80 ks 1000006337
Čiapka ma umývanie vlasov bez vody, 1
491917
ks
Set vlhčených utierok
set 8 ks
491918
na umytie tela na lôžku set 4 ks
491919

ks v
krt
6
6
3
12
20
30
20
36

cena*

4,14 €
4,14 €
26,12 €
3,13 €
1,99 €
1,99 €
1,30 €
0,94 €

WASH GLOVES - žinky na umývanie tela
Jednorazové žinky určené na osobnú hygienu. Skladajú sa z Airlaid a plastovej fólie vo vnútri, na vonok
pôsobia ako "neforemná rukavica". Airlaid je "špeciálny papier" vyrábaný z celulózy. Je jemný k pokožke
a súčasne je veľmi pevný v suchom i mokrom stave (niekoľkokrát pevnejší ako klasické papierové
utierky), môže absorbovať až 6-násobok svojej váhy, čím je vhodný na umývanie
tela. Rozmer žinky je 16 x 23 cm. Žinky sú ideálne na umývanie tela prostredníctvom
peny na umývanie alebo tekutého mydla.
názov výrobku

Žinky na umývanie tela, 50 ks

obj.č. ks v krt

491914

20

cena*

2,80 €

Umývanie vodou
LIQUID SOAP - tekuté mydlo

pH: 4-5
Voňavé tekuté mydlo, jemné k pokožke, ľahko parfumované. Používa sa aj ako bežné sprchové mydlo.

SHOWER AND BATHING SOAP - sprchové a kúpeľové tekuté mydlo
Jemné tekuté kúpeľové mydlo, mierne parfumované. Jemné k pokožke i vlasom, mierne penivé.
Rovnako dôkladne umýva vlasy aj pokožku celého tela. Dodáva sa vo forme koncentrátu za účelom
maximálne ekonomického využitia. pH: 4,5-5,5

SHOWER AND BATHING OIL - sprchový a kúpeľový olej
Jemný kúpeľový olej určený pre suchú a citlivú pokožku. Je výborný na celé telo i na vlasy, pôsobí
regeneračne, dezinfekčne a preventívne proti ekzémom a podráždeniu pokožky. Obsahuje esenciálne
oleje, jojobový olej a Aloe Vera, ktoré je utišujúce, protizápalové a zvlhčujúce. Používa sa u pacientov
s citlivou pokožkou, kožnými ekzémami a psoriázou. pH: 5-6

HAIR SHAMPOO - vlasový šampón
Jemný šampón pre všetky typy vlasov. Rovnako dôkladne umýva vlasy i pokožku hlavy. Obsahuje Aloe
Vera, harmanček a prírodný pšeničný proteín, ktorý ošetruje a zvlhčuje pokožku. pH: 5-6

INTIMATE CARE - špeciálne tekuté mydlo
Jemné tekuté mydlo, špeciálne vyvinuté pre citlivú pokožku a intímnu hygienu. Udržuje optimálnu
úroveň vlhkosti v intímnej oblasti. Vhodné aj na umývanie rán. Je výborné aj pre ľudí s citlivou
pokožkou a alergikov. Neparfumované. pH prispôsobené citlivej pokožke: pH:3-4
názov výrobku

500 ml balenie
obj.č. ks/krt cena*

5 l bandaska
obj.č. ks/krt cena*

Tekuté mydlo
Sprchové a kúpeľové mydlo
Sprchový a kúpeľový olej
Vlasový šampón
Špec. tekuté mydlo (intimate)

6661
6662
6663
6664
6665

6760
6762
6764
-

12
6
6
6
6

1,94 €
3,48 €
3,48 €
3,92 €
3,67 €

2

13,45 €
19,19 €

3

21,44 €

2

HAND-DESINFEKTIONS-GEL - dezinfekcia rúk
Určený na hygienickú dezinfekciu rúk vo všetkých situáciách, kde sa vyžaduje maximálna
čistota. Dezinfikuje okamžite a do 30 sekúnd zabíja 99,9% najčastejšie sa vyskytujúcich
baktérií. Dodáva sa vo forme gélu, s obsahom zahusťovadla pre lepšiu použiteľnosť. Je
citlivý k pokožke (obsahuje glycerín, ktorý ju zvlhčuje a zabraňuje podráždeniu). Spĺňa
požiadavky EN 1500. K dispozícii v 600 ml fľaši s pumpičkou alebo v malom praktickom
120 ml balení, ktoré je možné nosiť stále so sebou.
Dezinfekcia rúk, 120 ml
Dezinfekcia rúk, 600 ml

6924
6918

12
10

1,93 €
6,50 €

cena* = doporučená predajná cena vrátane DPH

Abena šetrí celkové náklady zdravotníckym / sociálnym inštitúciám
vďaka dodávaniu výrobkov jedinečnej kvality a maximálnej výkonnosti.

Výhradné zastúpenie dánskej firmy ABENA A/S pre SR:

UNTRACO SR, 851 01 Bratislava 0908 74 98 96 untraco@abena.sk

www.abena.sk

SCw.06.2018

Abena vybudovala značku, ktorú zákazníci poznajú a ktorej veria.
Keď si kúpite výrobok s modrým logom Abena, máte istotu,
že dostanete vysoko kvalitný produkt za najlepšiu cenu!

