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Hygiëne en wassen

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
30808420 KPC SENSITIVE & INTIMATE WASLOTION 15971139 100 ml 20

30808426 KPC SENSITIVE & INTIMATE WASLOTION 15971201 600 ml 36

30808422 KPC SHAMPOO 15971155 30 ml 36

30808429 KPC SHAMPOO 15971236 600 ml 10

30808418 KPC HAIR-BODY-HANDS 15971112 30 ml 12

30808419 KPC HAIR-BODY-HANDS 15971120 600 ml 30

30808427 KPC BODY BATH 15971228 600 ml 12

30808409 KPC WASH CREAM 15971015 600 ml 30

30808423 KPC WASLOTION 15971163 100 ml 10

30808424 KPC WASLOTION 15971171 600 ml 12

3800 KPC WASH & CARE FOAM 14760932 400 ml 12

Zalven en oliën

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
30808411 KPC OLIE 15971031 15 ml 10

30808410 KPC OLIE 15971023 600 ml 12

30808413 KPC SKIN PROTECTION - BARRIÈRE CRÈME 15971066 15 ml 1

30808412 KPC SKIN PROTECTION - BARRIÈRE CRÈME 15971058 100 ml 12

4150 KPC BARRIÈRE CRÈME –– 30 ml 32

4100 KPC BARRIÈRE CRÈME 14760916 150 ml 6

30808415 KPC ZINKZALF 12% 15971082 15 ml 1

30808414 KPC ZINKZALF 12% 15971074 100 ml 1

30808416 KPC ZINKZALF 40% 15971090 60 ml 1

Crèmes en huidverzorging

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
30808400 KPC BODYLOTION 15970922 30 ml 36

30808401 KPC BODYLOTION 15970930 100 ml 12

30808404 KPC BODYLOTION 15970965 600 ml 10

30808402 KPC HAND & BODYCRÈME 15970949 30 ml 36

30808406 KPC HAND & BODYCRÈME 15970981 200 ml 6

30808405 KPC HAND & BODYCRÈME 15970973 600 ml 10

4210 KPC HANDCRÈME 14773821 150 ml 6

4200 KPC HANDCRÈME 14773848 500 ml 6

30808403 KPC BODYCRÈME 70% VET 15970957 30 ml 36

30808433 KPC BODYCRÈME 70% VET 15971252 100 ml 10

30808408 KPC BODYCRÈME 70% VET 15971007 200 ml 6

30808430 KPC ROLL ON DEO 15971244 50 ml 10

Speciaal voor diabetici en mensen met een zeer droge huid (Hydraline)

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
30808502 KPC HYDRALINE HANDCRÈME 15971341 50 ml 6

30808501 KPC HYDRALINE VOETCRÈME 15971333 100 ml 1

30808504 KPC HYDRALINE VOETCRÈME 15% UREUM 15971376 100 ml 50

30808503 KPC HYDRALINE WASLOTION 15971368 200 ml 1

30808505 KPC HYDRALINE BODYLOTION 15971384 200 ml 50

Verzorgend wassen

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
3500 KPC BODYGLOVE 15841642 8 st 25

3520 KPC BODYGLOVE BASIC –– 8 st 25

3600 KPC HAIRFRESH 14763559 1 st 20

3700 KPC BODYWASH 15841650 8 st 24

4600 KPC LOTION WIPES BOX 14773872 50 st 6

4610 KPC LOTION WIPES 14773864 50 st 6 ©
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Klinion Personal Care productoverzicht



Stratum corneum

Epidermis

Talgklier

Haarfolikel

Vetlaag

Zenuw uiteinde

Dermis

Bloedvat

Zweetklier

Waar moet je beginnen om het belang van de huid te beschrijven? Het is een  
tastzintuig dat pijn, druk en aanrakingen waarneemt, een essentiële schakel in  
de warmteregeling en vochtbalans en het beschermt ons tegen invloeden van  
buitenaf, zoals de gelijktijdige doorgang van vreemde stoffen en micro-organismen 
in het lichaam. De huid neemt 1/6 van het lichaamsgewicht voor zijn rekening  
en is daarmee het grootste orgaan van de mens. Dat belang van de huid wordt  
onderkend door Mediq Medeco. Met Klinion Personal Care bieden wij een  
uitge breide en hoogwaardige lijn persoonlijke verzorgingsmiddelen waarmee  
de lichaamshuid in optimale conditie wordt gehouden.

EEN SAMENSPEL VAN DRIE LAGEN
De huid is opgebouwd uit drie lagen: het onderhuidse weefsel (subcutis), de  
lederhuid (dermis) en de opperhuid (epidermis). Het onderhuidse weefsel is een 
combinatie van vetweefsel, bindweefsel en bloedvaten. Het beschermt het lichaam 
tegen kou en schokken en slaat energie op. De lederhuid bestaat uit dicht  
bindweefsel (bevordert de weerstand en elasticiteit van de huid) en uit bloedvaten 
die de huid voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Deze huidlaag bevat ook 
sensorische receptoren die temperatuur en aanraking waarnemen.

ALS DE HUID KWETSBAAR WORDT
Het is vooral de opperhuid die het lichaam beschermt in het contact met  
de buitenwereld, en dan in het bijzonder de hoornlaag. Deze - dunne - laag  
wordt gevormd door dode hoorncellen en vetten. Bij een beschadigde hoornlaag 
neemt de barrièrefunctie van de huid af, neemt het vochtverlies van de huid toe  
en kunnen er schadelijke stoffen binnendringen. Dankzij constante celdeling,  
celtransport en celproductie van lipiden (vetten) herstelt de huid zichzelf.  
Soms moet dat proces geholpen worden, bijvoorbeeld als blootstelling  
aan water, wind, kou of hitte, zonlicht en schoonmaakmiddelen leidt tot - versnelde 
- uitdroging en mogelijk barsten van de huid. Dan komt het aan op een adequate 
huidverzorging.

De huid

Huidproblemen

Huidverzorgingsproducten

De huid neemt 
1/6 van het  
lichaamsgewicht 
voor zijn  
rekening en is 
daarmee het 
grootste orgaan 
van de mens

Om huid-
problemen te 
voorkomen  
(of niet te  
laten verergeren), 
moet u als  
professional  
alert zijn en  
consequent 
handelen

Crèmes zorgen 
in principe voor 
een beschermend 
(vet)laagje  
waardoor het  
immuunsysteem 
van de huid 
ongestoord kan 
herstellen

Zoals geen mens hetzelfde is, zo is elke huid ook anders. De ene huid is van nature 
vettig, de andere gevoelig voor eczeem. Gecombineerd met de persoonlijke situatie 
kan dit leiden tot verschillende huidproblemen. Hoe je daarmee omgaat? Door het 
juiste product aan de juiste persoon te verstrekken. Het assortiment van Klinion  
Personal Care is er gevarieerd genoeg voor. 

INCONTINENTIELETSEL
Bij incontinentie kan er sprake zijn van langdurig contact van urine of feces met de 
huid, waardoor huidletsel ontstaat. Het water uit de ontlasting dringt door de  
oppervlakkige hoornlaag heen, bindt zich aan eiwitten in de hoorncellen en de huid 
verweekt (maceratie). De zoute en zure afvalstoffen in urine en feces bijten daar 
verder op in. Er ontstaat roodheid, de oppervlakkige huidlagen gaan stuk en er treedt 
infectiegevaar op. U kunt veel doen om het niet zo ver te laten komen, maar een van 
de meest effectieve voorzorgsmaatregelen is het gebruik van een barrièrecrème en 
een huid pH neutrale waslotion.

DOORLIGWONDEN (DECUBITUS)
Door langdurige blootstelling aan druk, schuifkrachten en wrijfkrachten op de huid 
ontstaat een verminderde doorbloeding, wat kan leiden tot necrose en uiteindelijk  
tot een wond. Dit wordt decubitus genoemd. Het komt met name voor bij bedlegerige  
of geïmmobiliseerde mensen en manifesteert zich vooral daar waar uitstekende  
botten vlak onder de huid liggen zonder de bescherming van spierweefsel en vet. 
Denk aan hielen, stuit, ellebogen, achterhoofd en heup. Decubituswonden zijn te 
verdelen in 4 graden. Met name voor de 1e 2 graden kunt u vertrouwen op het  
Klinion Personal Care assortiment. Belangrijke preventieve maatregelen zijn  
wisselligging toepassen en goede body- en waslotion gebruiken.

DIABETISCHE VOET
Onder een diabetische voet wordt een verscheidenheid aan voetafwijkingen verstaan   
die ontstaan ten gevolge van o.a. vaatafwijkingen en metabole stoornissen. Van alle 
diabete s  patiënten krijgt een kwart te maken met een voetprobleem. Van hen krijgt  
10 tot 25% een wond. Veel patiënten hebben terugkerende ulcera en dat leidt in  
40% van de gevallen tot amputatie, variërend van een teen tot een bovenbeen.

Met Klinion Personal Care richten wij ons vooral tot preventie. Zo is het raadzaam 
droge voeten in te wrijven met dunne olie of een geschikte voetencrème. Bij alle 
diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, 
door een daartoe geschoolde zorgverlener.

DE OUDERE HUID
Wanneer een mens ouder wordt, verandert de huid. Verouderde huid is dun, kwetsbaar, 
droog en slap (verlies van elasticiteit). De doorbloeding wordt geringer en het aantal 
zweetklieren kleiner, waardoor de zuurstofvoorziening en de opname van voedingstof-
fen achteruitgaat. De huid beschadigt gemakkelijker en herstelt minder snel. Daarnaast 
kunnen medicijnen zoals corticosteroïden en chemotherapie, een rol spelen bij de de-
generatie van de huid. Gebruik ter voorkoming van problemen regelmatig een geschikt 
huidverzorgingsproduct en kies altijd voor milde waslotion met een huidvriendelijke pH.

ECZEEM
Eczeem heeft een sterk wisselend verloop. Doel van de behandeling is de frequentie 
en de ernst van de klachten zo laag mogelijk te houden. Waak voor een te droge huid, 
te heet of te lang douchen en gebruik in bad bij voorkeur badolie. Na het baden of 
douchen is het verstandig de huid in te smeren met een neutrale crème, bij voorkeur 
op de nog enigszins vochtige huid. Het gebruik van waslotion moet worden gemini-
maliseerd. Mochten deze maatregelen niet meer afdoende zijn, neem dan contact op 
met de huisarts of dermatoloog.

Hoe crèmes precies werken, hangt af van de samenstelling van de crème en het  
huidtype waar het op wordt gesmeerd (is de huid intact of gevoelig voor eczeem?).  
Ze zorgen in principe voor een beschermend (vet)laagje waardoor het  
immuunsysteem van de huid ongestoord kan herstellen. Is de huid gezond?  
Dan helpt een goede huidverzorging huidirritaties en -aandoeningen voorkomen.  
Bij huidaandoeningen maakt een goede huidverzorging dat de ziekte niet acuut 
wordt en verergert.

HET PERSOONLIJKE VAN KLINION PERSONAL CARE
Huidverzorging is een ‘vak’. Met Klinion Personal Care kunt u de meeste personen 
en huidproblemen behandelen. Maar wat werkt wanneer? De bovengenoemde pre-
ventieve maatregelen zijn algemeen van aard. Raadpleeg zonodig de behandelend 
arts voor advies op maat en verwerk dat in het individuele behandelplan.

ALGEMENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN HUIDLETSEL
De huid is een gevoelig orgaan. Om huidproblemen te voorkomen (of niet te  
laten verergeren), moet u als professional alert zijn en consequent handelen.  
De preventieve maatregelen die hier genoemd worden zijn algemeen van aard. 
Raadpleeg een specialist voor specifiek advies voor uw cliënten, patiënten of  
bewoners.

• Zorg voor voldoende opname van vocht en goede voeding.
• Controleer dagelijks de huidconditie, besteed voldoende aandacht aan  

risicoplaatsen.
• Stimuleer bewegen, zolang dit mogelijk is.
• Pas indien nodig wisselhouding toe.
• Bij een vochtige huid kan een product met een indrogend effect zoals zinkoxide  

een oplossing zijn.
• Vernieuw het incontinentiemateriaal regelmatig bij incontinentie en bescherm  

de huid met barrièrecrème.
• Niet te heet en te lang douchen.
• Gebruik pleisters met een huidvriendelijke lijmlaag.
• Bij een droge huid: gebruik een ongeparfumeerde huidcrème of indifferente zalf.
• Wrijf voorzichtig; stevig wrijven kan een schadelijke werking hebben.
• Laat de huidcrème of -zalf snel in de huid trekken.
• Gebruik huid pH neutrale producten.

EEN CRÈME BESTAAT GEWOONLIJK UIT:

Lipiden/vetten Zij vormen het hoofdbestanddeel van een crème. Lipiden vormen een  
kunstmatige huidbarrière en beperken het vochtverlies van de huid.  
Lipiden zijn in verschillende mate verwerkt in productlijnen: lotion 13-16% vet,  
vochtinbrengende crème 20-30% vet, vette crème 70% vet, olieachtige en 
vette zalven 100 % vet.

Water Het watergehalte bepaalt de viscositeit van de crème (de vloeibaarheid).

Emulgatoren  
(vaak detergenten).

Zij worden toegevoegd aan de crème om het water/vetmengsel stabiel  
te houden.

Conserveermiddelen Zij worden toegevoegd om de groei van micro-organismen te voorkomen. 
Conserveermiddelen zorgen ervoor dat de crème lang kan worden gebruikt. 
Ze worden altijd toegevoegd aan crèmes die water bevatten.

Verzachter Bijvoorbeeld glycerine of ureum.

Een parfum of kleur Om de crème cosmetisch aantrekkelijker te maken.

Speciale ingrediënten Bijvoorbeeld siliconen, lanoline of colostrum.
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