
 

 

Body  

 
Productgroep omschrijving  

 

De body is ondergoed uit één geheel.  

Hij is bedoeld voor onrustige slapers, voor personen die zich te pas en te onpas uitkleden en 

afhankelijk van de variant kan hij de drager beletten om bij het incontinentie materiaal te komen. 

De beperkte armuitsnijding bemoeilijkt het zelf uitkleden.  

Ritsen en drukkers maken hem ook geschikt voor personen met contracturen en afweerreacties.  

Hij voorkomt een blote rug.  

 

Product informatie  

 

De body is voorzien van een “Oeko-tex” embleem.  

Hij mag op 60 graden gewassen worden, niet gebleekt, licht gedroogd en licht gestreken.  

Bij elk product is een fotoboekje bijgevoegd met aan de achterzijde in vijf verschillende talen 

extra uitleg over de wasvoorschriften.  

De body is gemaakt van 100% katoen en is 210 grams/M2.  

Er zijn twee verschillende kleuren.  

 

Product kenmerken  

 

We onderscheiden meerdere producten. Op de voorkant van de verpakking is zichtbaar welk 

product het betreft. Het eerste nummer geeft aan welke artikelgroep het is. Het tweede nummer 

geeft de kleur aan en de lettertoevoeging geeft de maat aan.  

 

Hier volgt een korte artikelomschrijving:  

2010 Body met drukknoopsluiting in het kruis.  

2020 Body in kindermaten met drukknoopsluiting in het kruis.  

2025 Body in kindermaten, met rugritssluiting en korte pijp met rits in het kruis.  

2030 Body met rugritssluiting en korte pijp.  

2031 Body met rugritssluiting en lange pijp.  

2040 Body met drukknoopsluiting in het kruis en drukkers aan voorzijde van beide schouders.  

2050 Body met rugritssluiting en korte pijp en met rits in het kruis.  

 

Gebruiksaanwijzing body  

 

Body met rugrits  

Haal de body uit zijn verpakking en open de rits aan de achterzijde.  

Kleed de body met rits langs onderen aan.  

Kleed de pijpjes van de body om de rechter en het linkerbeen.  

Zie erop toe dat de rits aan de achterzijde van de drager blijft.  

Kleed nu de rechter en linkerarm van de body aan.  

Sluit de rugrits en let hierbij op dat er geen kleding, haren of huid tussen de rits komt te zitten.  

Sluit de rits helemaal tot in het kuiltje van de nek.  



 

 

 

Bij binnenbeen ritsen:  

Wanneer U het incontinentie materiaal wilt verwisselen, open dan de binnenbeen rits.  

Houd hierbij de body rond de rits enigszins vast. Verwissel het inco-materiaal.  

Let bij het hersluiten op dat er geen kleding, haren of huid tussen de rits komt te zitten.  

 

Body met drukknoopsluiting in het kruis:  

De body met alleen drukkers in het kruis, kleed u vanaf boven aan.  

U doet dit via het hoofd en zorgt dan dat U de body in één vloeiende beweging aantrekt.  

De linker en rechterarm kleed U in die zelfde beweging mee aan.  

Sluit de drukknoopsluiting in het kruis en let hierbij op dat en geen kleding, haren of huid tussen 

de drukkers komt te zitten.  

 

Body met drukknoopsluiting in het kruis en aan voorzijde van beide schouders:  

Deze body kleed U bij voorkeur van onderen aan.  

Open alle drukkers en kleed de body aan met een vloeiende beweging naar boven.  

Sluit de schouderdrukkers. Let hierbij op dat er geen kleding, haren of huid tussen de drukkers 

komt te zitten. Sluit de drukknoopsluiting in het kruis en let hierbij op dat er geen kleding, haren 

of huid tussen de drukkers komt te zitten.  

 

Zorgplan  

Indien de body onder de vrijheidsbeperkende interventies valt dient er een protocol in het 

zorgplan opgenomen te worden. 

 

 


