
Infectierisico 
verminderen 
aan alle 
toegangspunten

*GIM 2016, enquête bij internationale IV- zorgverleners.



Elke patiënt 
verdient de 

beste zorg die 
u kan bieden.



Antimicrobiële 
bescherming

Huidbescherming

Bacteriële en virale 
barrière

Katheterbevestiging

3

Elke IV-zone loopt risico op infectie, loskomen, huidbeschadiging 
en andere complicaties. Deze complicaties kunnen ongemak 
en pijn veroorzaken voor de patiënt, een langer verblijf in het 
ziekenhuis, bijkomende therapie of chirurgische interventie 
noodzakelijk maken en zelfs leiden tot een hoger sterftecijfer.

3M heeft unieke innovaties gerealiseerd die bieden wat u nodig 
heeft om elke IV-katheter van aanbrenging tot verwijdering te 
beschermen. 

Ons uitgebreid gamma hoogwaardige producten maakt het 
u gemakkelijk om de geschikte producten te kiezen en te 
gebruiken: van transparante barrièrefilms tot fixatiehulpmiddelen 
en antimicrobiële verbanden en van desinfectiedoppen tot 
huidbescherming.

Wij kunnen u helpen om adequate zorg te verlenen met bewezen 
producten om de veiligheid van patiënten en zorgverleners 
te beschermen, dure complicaties te vermijden en de 
patiënttevredenheid te verhogen. 



* In vitro tests tonen aan dat de transparante folie een 
virale barrière vormt tegen virussen van 27 nm of 
meer doorsnede als het verband intact blijft en geen 
lekken vertoont.

Bescherm uw meest 
kwetsbare patiënten 
In Europa veroorzaken centrale veneuze katheters naar schatting 20.000  
CRBSI/CLABSI's per jaar1 wat resulteert in 2.300 overlijdens in ICU-afdelingen 
per jaar.2 Bij een geschatte zorgkost voor CRBSI/CLABSI per patiënt tot € 13.585, 
vertegenwoordigen CRBSI/CLABSI's een jaarlijkse meerkost van € 271 miljoen voor 
de Europese gezondheidszorg.

Alle antimicrobiële IV-fixatieverbanden van het merk Tegaderm™ hebben de 
bewezen eigenschap om CRBSI/CLABSI's bij patiënten met centrale veneuze en 
arteriële katheters met 60% te verminderen.3

• CHG antimicrobiële bescherming
• Stevige hechting
• Zachte verwijdering
• Locatie blijft zichtbaar
• Bacteriële en virale barrière*
• Ademende werking
• Eenvoudige aanbrenging
• Comfort en mobiliteit voor de patiënt Bescherm tegen extraluminale 

contaminatie 
3M™ Tegaderm™ Chloorhexidinegluconaat (CHG) IV 
Fixatieverband met een geïntegreerd antimicrobieel CHG-
gelkussen helpt het risico op CRBSI/CLABSI's met 60% 
verminderen.4

3M product

Centrale veneuze katheters Perifere katheters Speciale katheters
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Antimicrobiële bescherming

3M™ Tegaderm™ PICC/CVK Fixatiehulpmiddel + 
CHG IV Fixatieverband 1877R-2100 1879R-

2100

3M™ Tegaderm™ Chloorhexidinegluconaat 
(CHG) IV Fixatieverband 1657R 1659R 1660R 1659R

3M™ Tegaderm™ Chloorhexidinegluconaat 
(CHG) Gluconaat IV poortverband 1665R

Desinfectie van de katheterpoort

3M™ Curos™ Desinfecterend dopje voor naaldloze 
verbindingen CFF10-250R, CFF1-270R Curos™ dopjes zijn ontworpen voor gebruik met veel voorkomende naaldloze verbindingen.

3M™ Curos™ desinfecterend dopje voor open 
vrouwelijke luers

CSV5-250R, CSV1-270R Curos™ stop caps zijn bedoeld voor gebruik op open vrouwelijke luers zoals katheterhubs en 
regelkraantjes.

   

Bescherm tegen 
extraluminale 
contaminatie

1657R 1660R1877R-2100

3M™ Tegaderm™ 
PICC/CVK Fixatiehulpmiddel 
+ 
CHG IV Fixatieverband

3M™ Tegaderm™ 
Chloorhexidinegluconaat (CHG) IV Fixatieverband

4

3M™ Curos™ desinfecterend dopje voor open vrouwelijke luers 
en naaldloze verbindingen

CFF10-250R
CFF1-270R

CSV5-250R
CSV1-270R     

Chlorhexidine Gluconate (CHG)
I.V. Securement Dressing

Chloorhexidinegluconaat (CHG)
IV Fixatieverband



Bescherm tegen 
intraluminale 
contaminatie
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60%
Extraluminal

10%
Unknown

30%
Intraluminal

Bronnen van  
CRBSI/CLABSI's
Er zijn meerdere toegangs-
punten voor microben die 
CRBSI/CLABSI's veroorzaken. 
Ze kunnen veroorzaakt 
worden door extraluminale 
contaminatie (bacteriën op 
de oppervlakte van de huid 
die zich verspreiden op de 
buitenkant van de katheter) 
en intraluminale contaminatie 
(bacteriën die zich verspreiden 
via een katheterlumen).5

Bescherm tegen intraluminale contaminatie met het 
hele gamma Curos desinfecterende dopjes 
3M™ Curos™ Desinfecterende dopjes voor naaldloze verbindingen desinfecteren en 
beschermen naaldloze verbindingen om het risico op binnendringen van bacteriën in de 
katheter na het inbrengen te helpen beperken.6

Disinfecting Port 
Protectors

TwistPeel

Curos™ Desinfecterend dopje voor naaldloze verbindingen is 
gebruiksvriendelijk en elimineert variaties in de techniek van 
verschillende gebruikers.

•   Luer-sluiting zorgt voor secure fixatie op naaldloze IV-verbindingen 
door eenvoudige Peel & Twist

•   Desinfecteert in 1 minuut door middel van schuim gedrenkt in 70% 
isopropylalcohol (IPA)

•   Houdt de toegangszone 7 dagen proper en beschermd

•   Strips: vlot beschikbaar wanneer nodig

•   Neemt minder tijd in beslag voor verpleegkundigen vergeleken met 
manueel schoonmaken

•   Helder gekleurde dopjes helpen naleving te verzekeren en maken 
snelle controle van de reinheid van de katheterpoort mogelijk

Gegevens uit in vitro testen voor Curos™ Desinfecterende Poortbescherming uitgevoerd 
door een onafhankelijk laboratorium (LGGS, Inc., Groveland, Florida, Verenigde Staten)

Doeltreffendheid van de Curos desinfectie 
op termijn
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Disinfects in 
1 minute

Protects ports for 
up to 7 days

Desinfecterend dopje voor 
naaldloze verbindingen
en open vrouwelijke luers



Veiligheid is belangrijk voor u en 
uw patiënten 
Uitmuntende verzorging van een IV-zone is hard werk. Je moet ervoor zorgen dat alle 
IV-zones stabiel en beveiligd zijn, de risico's op ziekenhuisinfecties beheersen, een 
positieve patiëntenervaring bieden en de kosten onder controle houden.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Guidelines for the Prevention 
of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 ) en de Infusion Nurses Society 
(INS) ( Infusion Therapy Standards of Practice, 2016), bevelen het gebruik van een 
katheterstabilisator aan voor alle intraveneuze katheters.7,8

Katheterstabilisatoren helpen de katheter bevestigen en zijn integriteit bewaren, 
voorkomen dat de katheter losraakt en kunnen het infectierisico voor intravasculaire 
katheters verminderen.

Alle fixatieverbanden kunnen tot 7 
dagen lang veilig gedragen worden 
en bieden:

• Stevige hechting
• Zachte verwijdering
• Insteekpunt blijft zichtbaar
• Bacteriële en virale barrière*
• Ademende werking
• Eenvoudige aanbrenging
• Comfort en mobiliteit voor de 

patiënt

* In vitro tests tonen aan dat de transparante 
folie een virale barrière vormt tegen virussen 
van 27 nm of meer doorsnede terwijl 
het verband intact blijft en geen lekken 
vertoont.

Katheterbevesti-
ging
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3M product

Centrale veneuze katheters Perifere katheters Speciale katheters
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Katheterbevestiging

3M™ Tegaderm™ PICC/CVK Fixatiehulpmiddel + IV 
Advanced Fixatieverband 1837-2100 1839-

2100

3M™ Tegaderm™ IV Advanced 
Fixatieverband 1685 1689 1681 1683 1685 1682

3M™ Tegaderm™ IV Transparant Filmverband met 
kleefstofvrij frame 1668

3MTM TegadermTM IV Advanced Fixatieverband
3M™ Tegaderm™ IV Advanced fixatieverbanden hebben een diepe inkeping, een 
stabiliserende rand en dubbele adhesieve technologie om het comfort en de 
bescherming te bieden die uw patiënten verdienen. Deze verbanden voldoen aan de 
definitie door de CDC en INS van katheterfixatie of -stabilisator.7,8

3MTM
 TegadermTM PICC/CVK Fixatiehulpmiddel

Kies voor 3M™ Tegaderm™ PICC/CVK Fixatiehulpmiddel + IV Fixatieverband als het 
protocol in uw instelling een aparte stabilisator voorschrijft, wanneer u actieve patiënten 
behandelt of in andere situaties waarin het hoogste niveau van katheterfixatie nodig is. 
De Tegaderm™ PICC/CVK fixatiehulpmiddelen zijn ontworpen om complicaties door 
het verschuiven en loskomen van de katheter te minimaliseren, maar kunnen toch zacht 
verwijderd worden zonder de patiënten onnodige pijn of ongemak te bezorgen.9,10

In vivo tests die de gemiddelde trekkracht vergelijken die bij verschillende 
fixatiehulpmiddelen nodig is om een ingestoken CVK-katheter los te trekken, hebben 
aangetoond dat de Tegaderm™ PICC/CVK fixatiehulpmiddelen significant meer 
trekkracht konden weerstaan (meer dan 1,5 keer meer dan hechtingen) dan een 
SorbaView® SHIELD Verband.9

3M™ Tegaderm™ PICC/CVK 
Fixatiehulpmiddel + IV Advanced 
Fixatieverband

3M™ Tegaderm™ IV Advanced Fixatieverband 3M™ Tegaderm™ IV Transparant 
Filmverband met kleefstofvrij frame

3M™ Tegaderm™ 
PICC/CVK 

Fixatiehulpmiddel 
+ IV Advanced Verband

3M™ Tegaderm™ 
PICC/CVK 

Fixatiehulpmiddel 
+ CHG Verband

Hechtingen  
(3-0 Silk)

Tegaderm™ 
IV Filmverband

SorbaView®
SHIELD 
Verband

4,12 
kg

4,17 
kg

2,81 
kg

1,76 
kg

Gemiddelde trekkracht nodig om een 

ingestoken CVK-katheter los te trekken 8

7

1685 1683

1837-2100 1682 16681681



Efficiënte en flexibele fixatie
3M™ Tegaderm™ Transparante Filmverbanden bestaan uit een dunne, semipermeabele 
film die ondoorlatend is voor vloeistoffen, bacteriën en virussen,* maar toch 
gemakkelijke uitwisseling van waterdamp, zuurstof en koolstof toelaat. De steriele 
film bevat ook een hypoallergene kleefstof die niet vervaardigd is met natuurlijke 
rubberlatex, een lange draagtijd mogelijk maakt en de zone volledig zichtbaar laat om 
onnodige verbandwisselingen tot het minimum te beperken. 

Extra bescherming voor vochtige omstandigheden
3M™ Tegaderm™ Diamantpatroon is een in een patroon gecoat filmverband en biedt 
grotere hechtkracht in vochtige omstandigheden of voor diaforetische patiënten. 

Alle transparante wondfolies van het merk 
Tegaderm™ kunnen tot 7 dagen lang veilig 
gedragen worden.

• Bacteriële en virale barrière*
• Insteekpunt blijft zichtbaar
• Ademende werking
• Eenvoudige aanbrenging
• Comfort en mobiliteit voor de patiënt

* In vitro tests tonen aan dat de transparante folie een 
virale barrière vormt tegen virussen van 27 nm of 
meer doorsnede als het verband intact blijft en geen 
lekken vertoont.

Bacteriële en
virale barrière

3M product

Centrale veneuze katheters Perifere katheters Speciale katheters
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Bacteriële en virale barrière

3M Tegaderm™ Transparant Filmverband 1626W 1624W 1626W 1626W

3M™ Tegaderm™ Diamantpatroon Transparant 
Filmverband 1686 1684 1686 1686

3M Tegaderm™ Standaard 
Fixatieverband 1610 1633

1624W 1686 1633

3M™ Tegaderm™ 
Transparant Filmverband

3M Tegaderm™ Standaard fixatieverband3M™ Tegaderm™ 
Diamantpatroon Transparant Filmverband

8
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Een proactieve benadering van 
huidgezondheid
Het behoud van de gezonde huid rondom een vasculair toegangspunt is cruciaal 
om het risico op huidinfectie te beperken, om een fixatieverband of -systeem op 
zijn plaats te houden en voor het comfort van de patiënt. Hoewel huidwonden door 
medische hechtsystemen (Medical Adhesive-Related Skin Injuries - MARSI) een veel 
voorkomende en ernstige complicatie zijn, hoeven ze niet onvermijdelijk deel uit te 
maken van de patiëntenervaring. De integriteit van de huid kan behouden blijven, zelfs 
wanneer verbanden herhaaldelijk vervangen moeten worden. Voorbereiding van de huid 
en selectie van de gepaste hechtingssystemen zijn de eerste stappen om het risico op 
MARSI te beperken.11

De huid beschermen
3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm vormt een beschermende laag tussen de huid 
en de kleeflaag van het fixatieverband, het fixatiehulpmiddel of de tape om MARSI te 
helpen voorkomen. Wanneer het hechtmiddel verwijderd wordt van de huid, wordt de 
Cavilon niet-prikkende barrièrefilm verwijderd en niet de huidcellen. 

• Originele alcoholvrije barrièrefilm
• CHG-compatibel; verkrijgbaar in 1 ml en 3 ml swabs in steriele gesloten verpakking 

voor aseptische technieken12

• Meer dan 60 klinische bewijzen tonen de doeltreffendheid en kostenefficiëntie  
ervan aan13

Huid
Bescherming



Klinische behoefte Product
Product- 
nummer Afmeting CHG-gelkussen Totale afmeting verband

Eenheden/ 
doos

Dozen/ 
overdoos

Extraluminale  
antimicrobiële 
bescherming

3M™ Tegaderm™ PICC/CVK Fixatiehulpmiddel + CHG IV Fixatieverband

1877R-2100  3 cm x 4 cm 8,5 cm x 11,5 cm 20 4

1879R-2100 3 cm x 7 cm 10 cm x 15,5 cm 20 4

3M™ Tegaderm™ Chloorhexidinegluconaat 
(CHG) IV Fixatieverband

1657R  3 cm x 4 cm 8,5 cm x 11,5 cm 25 4

1658R  3 cm x 4 cm 10 cm x 12 cm 25 4

1659R 3 cm x 7 cm 10 cm x 15,5 cm 25 4

1660R 2 cm x 2 cm  7 cm x 8,5 cm 25 4

3M™ Tegaderm™ Chloorhexidinegluconaat 
(CHG) Gluconaat IV poortverband

1665R 6,2 cm x 4,9 cm 12 cm x 12 cm 25 4

Extraluminale  
antimicrobiële
bescherming

Curos™ Desinfecterend dopje voor naaldloze verbindingen 

CFF1-270R 3M™ Curos™ Desinfecterend dopje voor naaldloze verbindingen 270 10

CFF10-250R 3M™ Curos™ Strip desinfecterende dopjes voor naaldloze verbindingen 25 strips 
10 per strip 10

Curos™ desinfecterend dopje voor open vrouwelijke luers

CSV1-270R 3M™ Curos™ Stopper desinfecterend dopje voor open vrouwelijke luers 270 8

CSV5-250R 3M™ Curos™ Stopper desinfecterend dopje voor open vrouwelijke luers 50 strips 
5 per strip 8

3M™ Curos™ Desinfecterend dopje voor Tego® hemodialyseverbindingen

CTG1-270R 3M™ Curos™ Desinfecterend dopje voor Tego® hemodialyseverbindingen 270 8

Klinische behoefte Product
Product- 
nummer Afmetingen

Eenheden/ 
doos

Dozen/ 
overdoos

Katheterbevestiging

3M™ Tegaderm™ PICC/CVK Fixatiehulpmiddel + IV Advanced Fixatieverband

1837-2100 8,5 cm x 11,5 cm 20 4

1839-2100 10 cm x 15,5 cm 20 4

3M™ Tegaderm™ IV Advanced Fixatieverband

1680 3,8 cm x 4,5 cm 100 4

1681 7 cm x 8 cm 100 4

1682 5 cm x 5,7 cm 100 4

1683 6,5 cm x 7 cm 100 4

1685 8,5 cm x 11,5 cm 50 4

1688 10 cm x 12 cm 50 4

1689 10 cm x 15,5 cm 25 4

 3M™ Tegaderm™ IV Transparant Filmverband met kleefstofvrij frame

1668 12 cm x 12 cm 25 4

10



Klinische behoefte Product
Product- 
nummer Afmetingen

Eenheden/ 
doos

Dozen/ 
overdoos

Bacteriële en 
virale barrière

3M™ Tegaderm™ Diamantpatroon Filmverband

1679 10 cm x 11,5 cm 50 4

1684 6 cm x 7 cm 100 4

1686 10 cm x 12 cm 50 4

3M™ Tegaderm™ Transparant Filmverband met Aanbrengframe

1622W 4,4 cm x 4,4 cm 100 4

1624W 6 cm x 7 cm 100 4

1626W 10 cm x 12 cm 50 4

1630 10 cm x 11,5 cm 50 4

3M Tegaderm™ Standaard fixatieverband

1610 5 cm x 5,7 cm 100 4

1633 7 cm x 8,5 cm 100 4

1635 8,5 cm x 10,5 cm 50 4

1650 10 cm x 15,5 cm 25 4

1655 8,5 cm x 11,5 cm 50 4

Huidbescherming

3M™ Cavilon™ niet-prikkende barrièrefilm

3343 1,0 ml swab 25 4

3344 1,0 ml doekje 25 4

3345 3,0 ml swab 25 4

11

Vasculaire toegangsweg

Prepare 

Deli
ver 

Se

cure 

3MTM CavilonTM Niet-Prik-

kende Barrièrefilm

Huidbeschadiging kan leiden tot een 
verhoogd infectierisico11

Risico op kolonisatie onder 
verbanden

Bewegen van de katheter kan het 
risico op infectie verhogen

• Alcoholvrij
• CHG-compatibel
• Ondersteunt aseptische 

technieken12

• Stevige hechting
• Sterk ademende werking
• Zachte verwijdering

• Maakt de ‘scrub the hub’-procedure overbodig
• Eenvoudige ‘peel en twist’ aanbrenging
• Gekleurde dopjes helpen naleving verzekeren

• Alles-in-één-systeem
• Aangenaam voor de huid
• Eenvoudige aanbrenging

• Alles-in-één-verband
• Transparante gelpad
• Aanbevolen door het National Institute for 

Health and Care Excellence14

• Vermindert kathetergerelateerde 
bloedbaaninfecties met 60%3

• Bacteriële en virale barrière*
• Locatie blijft zichtbaar
• Ademende werking

Kathetergerelateerde 
bloedbaaninfecties kunnen 
veroorzaakt worden door 

extraluminale contaminatie

Intraluminale contaminatie, 
bacteriën die zich verspreiden via 

een katheterlumen

3MTM TegadermTM 
Filmverbanden

3MTM TegadermTM  
IV Verbanden

3MTM TegadermTM Advanced 
Verbanden3MTM TegadermTM PICC/CVK 

Fixatiehulpmiddel

3MTM TegadermTM CHG IV 
Verbanden

3MTM TegadermTM PICC/CVK CHG 
Fixatiehulpmiddel

3MTM CurosTM Desinfecterende dopjes voor naaldloze verbindingen 
en open vrouwelijke luers
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Infectierisico verminderen 
aan alle toegangspunten 

* * In vitro tests tonen aan dat de transparante folie een virale barrière biedt tegen virussen van 27 
nm of meer doorsnede op voorwaarde dat het verband intact blijft en geen lekken vertoont.
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Recyclen a.u.b. © 3M 2018. 
Alle rechten voorbehouden. 3M, “3M Science. Applied to Life.”  
Cavilon, Curos en Tegaderm zijn handelsmerken van 3M.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Contacteer de vertegenwoordiger van 3M Critical & Chronic Care Solutions bij uw lokale 3M-filiaal voor meer informatie 
over hoe 3M u en uw instelling kan helpen om de veiligheid van zorgverleners en patiënten te beschermen, dure IV-
complicaties te vermijden en de patiëntentevredenheid te verhogen. 

Meer informatie vindt u op 3M.com/C3SD

Over 3M
Bij 3M passen wij wetenschap op interdisciplinaire wijze toe om elke dag weer levens te verbeteren. 3M heeft een omzet 
van $ 30 miljard en stelt 90.000 mensen tewerk die in contact staan met klanten over heel de wereld. Meer informatie 
over de creatieve oplossingen van 3M voor de problemen van de wereld vindt u op www.3M.com of via Twitter @3M of 
@3MNewsroom.
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