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Danska, oktober 2016 

Boljše počutje in preprosto umivanje z novimi vlažnimi umivalnimi rokavicami 

podjetja Abena 

Osebna higiena je izredno pomembna za zdravje in 

dobro počutje tudi takrat, kadar ste v bolnišnici ali 

odvisni od drugih, da vam pomagajo pri vsakodnevni 

negi. Za umivanje v postelji se najpogosteje uporabljajo 

voda, milo in brisače. Vendar to vzame veliko časa in 

telesnega napora ter lahko povzroči nelagodje in morda 

celo poškodbe že tako občutljive kože. V zadnjih letih so 

v bolnišnicah in domovih za ostarele zato postali bolj 

priljubljeni načini umivanja brez vode. 

V odgovor na te potrebe je Abena razvila novo vlažno umivalno rokavico, primerno za umivanje celotnega 

telesa. Rokavica je dermatološko testirana, ne vsebuje dišav, konzervansov, alkohola, parabenov in 

alergenov, da ne bi prihajalo do alergičnih reakcij, suhe kože ali drugih neželenih učinkov. 

Nove rokavice Abena so bile preizkušene v tri leta trajajočem znanstveno-raziskovalnem projektu 

v univerzitetni bolnišnici Radboud na Nizozemskem1. Študija je pokazala potencialni prihranek pri 

stroških umivanja v postelji do 35 % in visoko stopnjo zadovoljstva med bolniki in negovalci. 

»Nove vlažne umivalne rokavice smo razvili in preizkusili v tesnem sodelovanju s strokovnjaki za kožo in 

izkušenimi negovalci, z namenom da bi ustvarili izdelek, ki bo vsakodnevno umivanje poenostavil tako za 

bolnika kot osebje, bolniki pa bodo po umivanju imeli prijeten občutek čistoče in svežine,« pravi Ken 

Gregersen, globalni vodja proizvodov za umivanje telesa in nego kože. 

 

 

 

                                                           
1 Ocena vlažnih umivalnih rokavic je rezultat triletne študije na univerzi Radboud na Nizozemskem. Študijo umivanja 
brez vode so izvajali v 56 oddelkih domov za ostarele, sodelovalo pa je 500 stanovalcev. 



 

Dejstva o novih vlažnih umivalnih 

rokavicah Abena 

• Razvite v tesnem sodelovanju z dermatologi in 

poklicnimi negovalci 

• Varne in brez alergenov 

• Dermatološko testirane 

• Ne vsebujejo dišav in konzervansov  

• Ne vsebujejo alkohola, parabenov 

in alergenov  

• Ne vsebujejo fenoksietanola 

• Na voljo v paketu 8 rokavic za umivanje celega 

telesa 

 

Učinkovitejše umivanje 

Nove vlažne umivalne rokavice so na voljo v paketih po 8 kosov za umivanje celega telesa. Testi v bolnišnici 

Radboud na Nizozemskem so pokazali, da traja umivanje celega telesa z novimi rokavicami samo približno 

15 minut, kar je za polovico manj od tradicionalnega umivanja v postelji z vodo in milom. 

Hkrati so študije v bolnišnici Radboud na 

Nizozemskem dokazale, da je umivanje z vlažnimi 

umivalnimi rokavicami manj telesno naporno 

tako za negovalce kot tudi za bolnike. Umivanje 

v postelji brez vode je po mnenju bolnikov bolj 

udobno in sproščeno. Kar 94 % bolnikov meni, 

da se po umivanju počutijo čisti in sveži. 

»Pri razvoju naših izdelkov sta najpomembnejša 

bolnikovo udobje in dostojanstvo. Obenem smo 

zadovoljni, da lahko ponudimo izdelek, ki ga 

zaznamuje več udobja in manj napora za 

negovalce,« pravi Ken Gregersen. 

Nove vlažne umivalne rokavice Abena so narejene iz posebne patentirane tkane teksture, zaradi katere so 

rokavice še bolj učinkovite pri vsakodnevni osebni higieni. Rokavice so za enkratno uporabo, s čimer se 

zmanjša  tveganje za okužbe. 

Rokavice so del programa »Umivanje brez vode« podjetja Abena, katerega del so tudi čistilni robčki, mila in 

losjoni ter kapa za umivanje las. 

Več o vlažnih umivalnih rokavicah Abena in konceptu umivanja brez vode preberite na www.abena-helpi.si 

in www.preventiva-iad.si. 

 

 

 
 


