
Op intensivecareafdelingen is de belasting altijd aanzienlijk 
hoog. Onvoorziene omstandigheden kunnen de werksituatie 
nog extra bemoeilijken.

Met onze innovatieve medische hulpmiddelen kunt u het  
personeel op de intensivecareafdeling ondersteunen en  
patiënten tegen bijkomende complicaties beschermen.

Doeltreffende bescherming 
kan eenvoudig zijn.



3M, 3M Science. Applied to Life., Cavilon, Curos en Tegaderm zijn gedeponeerde merken ofhandelsmerken van 3M.  
Recyclen na het gebruik a.u.b.  © 3M 2020. Alle rechten voorbehouden..

3M™ Tegaderm™ CHG (Chloorhexidinegluconaat) I.V. fixatieverband  
Antibacterieel verband met groot voordeel voor de  
intensivecareafdelingen

Huidbescherming: 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm  
(NSBF) en Duurzame Barrière Crème (DBC)

• Kathetergerelateerde infecties worden beschouwd als  
vermijdbare infecties. CRBSI‘s (kathetergerelateerde  
bloedbaaninfecties) leiden tot een verlengde ligduur van  
gemiddeld 12 dagen en 8 dagen verlengd verblijf op de  
intensive care*

• Vermijd kathetergerelateerde bloedbaaninfecties 
(60%**reductie klinisch bewezen).

• Over de basisverzorging van de centraal veneuze katheters 
zou men zich geen zorgen moeten maken; Tegaderm CHG 
met gelamineerde fixatiestrips kan tot 7 dagen lang blijven 
zitten.

• Internationale richtijnen, zoals CDC adviseren, 
met de hoogste categorie (Ia) van bewijs, het gebruik van 
transparante verbanden met chloorhexidine.

• In Nederland wordt in de richtlijn van NVIC, ook een  
transparant fixatieverband met chloorhexidine aanbevolen

• Cavilon NSBF: verlengt de draagtijd van klevende verbandhulpmiddelen, ook bij 
sterk transpirerende patiënten. Zo bespaart u onnodige verbandwisselingen.

• Cavilon NSBF: beschermt uw huid tegen vocht en frictie bij het veelvuldig dragen 
van een adembeschermingsmasker.

• Cavilon DBC: beschermt de huid van de patiënt en van het verplegend  
personeel bij het veelvuldig dragen van handschoenen, wassen en desinfecteren 

Gebruikstips vindt u onder:  
3M™ Tegaderm™ CHG 
www.3mnederland.nl/tegaderm-chg 
www.3mbelgie.be/tegaderm-chg

3M™ Curos™ Desinfecterende poortbeschermers vereenvoudigen  
en verlichten het werk
• De desinfectiedoppen bevatten 70% isopropylalcohol – 

extra manuele desinfectie is niet meer nodig, voor zover de 
katheteraansluiting geen zichtbare vervuiling vertoont.

• Het gebruik van Curos desinfectiedoppen leidde tot een 
verbeterde compliance en tot een geraamde tijdsbesparing 
van 82,4 werkdagen per jaar.*

• Curos desinfectiedoppen zijn speciaal ontwikkeld om  
katheteraansluitpunten te desinfecteren en te beschermen.

*Cameron-Watson C. Port Protectors in clinical practice: an audit Br. J. Nurs. 2016; 25(8): S25-S31

 
 

 

Gebruikstips vindt u onder:
3M™ Curos™

www.3mbelgie.be/curos 
www.3m.nl/curos 

**Timsit J.-F., et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for  
preventing catheter-related infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical  
Care Medicine 2012 Dec 15;186(12):1272-8. doi: 10.1164/rccm.201206-1038OC.

*Referentie: Blot, S. I.; et al.: Clinical and economic outcomes in critically ill patients with nosocomial  
catheter-related bloodstream infections.Clinical infectious diseases 41.11 (2005): 1591-1598

 
  

Gebruikstips vindt u onder:
3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm 
www.3mbelgie.be/cavilon
www.3M.nl/cavilon
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