Anti-scheur Body
Productgroep omschrijving
De anti-scheur body is een pak uit één stuk.
Hij is vooral bedoeld voor mensen met gedragsproblemen.
Hij is bedoeld om scheurgedrag tegen te gaan, is voor onrustige slapers, voor personen die zich te
pas en te onpas uitkleden en hij belet de drager om aan het incontinentie materiaal te komen.
De anti-scheur pakken van 4Care zijn alle voorzien van een rits in de rug en hebben extra ruimte
voor het incontinentiemateriaal. De rits openen wordt standaard bemoeilijkt door lipjes met een
drukknoop of een ring voor een slotje behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de warmere zomermaanden zijn er anti-scheur body’s met korte pijp en korte mouw of
zonder mouw.
Product informatie
De anti-scheur body’s worden geleverd met een “Oeko-tex” embleem.
Het materiaal is zeer sterk. Alle naden worden extra verstevigd met zeer sterk garen.
Ze mogen op 60 graden gewassen worden, niet gebleekt, licht gedroogd en licht gestreken.
De stof is gemaakt van 33% katoen en 67% polyester en is 240 grams/M2.
Er zijn zes 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 welk artikel het is. Het tweede nummer geeft de
kleur aan en de lettertoevoeging geeft de maat aan.
Hier volgt een korte artikelomschrijving:
2500 Anti-scheur body, lange mouw, lange pijp, met rits op de rug.
2501 Anti-scheur body, korte mouw, lange pijp, , met rits op de rug.
2520 Anti-scheur body, korte mouw, korte pijp, met rits op de rug.
2530 Anti-scheur body, zonder mouw, korte pijp, met rits op de rug.
2531 Anti-scheur body, zonder mouw, lange pijp, met rits op de rug.
Gebruiksaanwijzing anti-scheur body
Haal de anti-scheur body uit zijn verpakking en open de rits aan de achterzijde.
Kleed de pijpen van de anti-scheur body om de rechter en het linkerbeen.
Zie er op toe dat de rits aan de achterzijde van de drager blijft.
Kleed nu de rechter en de linkerarm van de anti-scheur 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. Sluit de drukker of u voorziet de ring met een
slotje.

Zorgplan
Indien de anti-scheur body onder de vrijheidsbeperkende interventies valt dient er een protocol in
het zorgplan opgenomen te worden.

