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3M™ Tegaderm™ CHG

Slimme infectiepreventie voor intraveneuze
insteekopeningen

Integreert de krachtige antimicrobiële werking van Chloorhexidinegluconaat met een sterk
presterend Tegaderm verband. Het is speciaal ontwikkeld om huidflora, de meest (60%)
voorkomende oorzaak (60%) van kathetergerelateerde infecties, te reduceren.

Al meer dan 30 jaar is 3M voorloper op nieuwe ontwikkelingen in infectiepreventie.
Met de nieuwe, innovatieve Tegaderm™ CHG breidt 3M haar productportfolio uit en
biedt een nieuwe kijk op IV bescherming.

• Antimicrobiële activiteit
De innovatieve CHG gelpad voorziet in een krachtige antimicrobiële activiteit rond de insteekopening om
huidflora te reduceren.
De effectiviteit van Tegaderm™ CHG is in een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek bij gezonde
vrijwilligers aangetoond.1

Maintains Low Bacterial Counts Over Time
(Mean Log Counts +/- Std. Deviation)
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Bewezen effectiever in het voorkomen van hergroei van huidflora bij gezonde vrijwilligers op dag 7, in vergelijking met een CHG
foampad en een controle verband. N=32 Gezonde vrijwilligers Huiddesinfectie= 70% isopropyl alcohol

• Transparant
De CHG gelpad en het Tegaderm™ verband zijn transparant waardoor continue visuele inspectie van de
insteekopening mogelijk blijft zonder het verband te vervangen.

• Lange draagtijd – minder verbandwisselingen
Tegaderm™ CHG voorziet in een antimicrobiële werking gedurende 10 dagen, ideaal voor Centraal
Veneuze Katheters (CVK), Perifeer ingebrachte Centraal Katheters (PICCs), Arteriële Katheters and
Getunnelde Katheters.

• Absorberend
De CHG gelpad voorziet in een lichte absorptie van vocht uit de insteekopening.

De innovatieve, transparante CHG gelpad
• zacht en conformeerbaar voor optimaal contact
tussen huid en CHG.
• CHG is geïntegreerd in een zacht gelpad die
fungeert als reservoir voor consistente en
continue actimicrobiële activiteit.

Het vertrouwde Tegaderm™ Transparante
Verband
• met een latexvrije, huidvriendelijke
kleeflaag voor optimale fixatie.
• is een waterdichte, ademende barrière
tegen contaminatie van buitenaf inclusief
vocht, bacteriën en schimmels.
• minimaliseert incorrect aanbrengen
dankzij het gebruiksvriendelijke,
gepatenteerde frame en de innovatieve
vorm.

Nieuwe technologie

voor infectie-preventie
bij infuustherapie
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Insteekopeningen:
Een entrée voor micro-organismen

Tegaderm™ CHG met innovatief gelpad

De kosten van een kathetergerelateerde infectie (CR-BSI) is substantieel in termen van
morbiditeit, mortaliteit en financiële middelen.

Creëert een reservoir voor consistente en continue actimicrobiële activiteit.

In infectiepreventie is het reduceren van kathetergerelateerde infecties een grote zorg. Onderzoek toont
aan dat CR-BSI’s het verblijf in een ziekenhuis tot wel 20 dagen kunnen verlengen en dat kosten tot wel
3000 EUR per geval kunnen oplopen.2 Het is aangetoond dat 30% – 40% van alle nosocomiale infecties
via de bloedbaan verlopen3, waarbij deze infecties worden geassocieerd met een hoge mate van mortaliteit
(25%).4 De incidentie van CR-BSI’s verschillen van land tot land en ook binnen het ziekenhuis verschilt
dat per afdeling. Europese studies rapporteren een extreem hoge incidentie van CR-BSI (>11%, 7 – 9
episodes/1000 katheterdagen).5;6 Het reduceren van de patiënt’s eigen huidflora tegen een betere preventie
van CR-BSI is de uitdaging van de toekomst.

• Reduceert huidflora
In vivo ‘time-kill’ studie heeft CHG verbanden uitgedaagd op een huid van gezonde vrijwilligers zonder
huidvoorbereiding. Een onvoorbereide huid bevat hoge concentraties gemengde bacteriepopulatie.
Tegaderm™ CHG heeft aangetoond zeer effectief te zijn in het reduceren van huidflora tot wel 10 dagen
en presteert op alle punten beter dan een CHG spons bij het elimineren van microflora.1

Reduces Bacterial Counts Over Time
(Mean Log Counts +/- Std. Deviation)
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De huideigen flora van een patiënt bestaat uit een complex scala aan bacteriën en wordt gezien als een
groot risico voor het onstaan van CR-BSI’s. CHG is een bekend antiseptisch middel met een breed spectrum
antibacteriële en schimmelwerende activiteit. CHG wordt slechts minimaal beïnvloed door de aanwezigheid
van organisch materiaal, inclusief bloed, en is een krachtig antisepticum rondom insteekopeningen.7

Tegaderm™ CHG: bewezen effectief tegen de volgende pathogenen1:
Staphylococcus epidermidis (inclusief MRSE)

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus (inclusief MRSA en GRSA)

Pseusomonas aeruginosa

Enterococcus faecium (inclusief VRE)

Acinetobacter baumanii

Enterococcus faecalis (inclusief MDR)

Serratia marcescens
Escherichia coli
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Al meer dan 50 jaar is CHG een bewezen effectief antimicrobieel middel.
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Tegaderm™ CHG

Bewezen effectiever in het reduceren van huidflora bij gezonde vrijwilligers tot wel 10 dagen, dan een CHG spons.
N=29 Gezonde vrijwilligers. Onvoorbereide huid

Enterobacter cloacae
Candida albicans

De meeste kathetergerelateerde infecties (~60%) worden veroorzaakt door Gram-positieve micro-organismen
welke tot de normale huidflora behoren (voornamelijk coagulase-negative staphylococci en Staphylococcus).8

Effectieve reductie van

huidflora welke geassocieerd

worden met CR-BSI

• Vergroot gebied met antimicrobiële activiteit
Dankzij de unieke maat, vorm en samenstelling van de
gelpad wordt voorzien in een vergroot antimicrobieel
gebied.9 CHG is in staat zich te verspreiden onder de
katheter10 om ook de huid eronder te beschermen.

• Langere draagtijd – minder kosten
Hoe minder het aantal verbandwisselingen, hoe lager het
infectierisico en de daaraan gerelateerde kosten.
Tegaderm™ CHG kan tot 7 dagen op de insteekopening
blijven zitten.

3M™ Tegaderm™ CHG gelpad – 1659R
3 cm x 7 cm
Bacterieremmend gebied – geen
bacteriegroei
Bacteriegroei in schaaltje
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Gebruiksaanwijzing
3M™ Tegaderm™ CHG
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De voordelen van een vertrouwd
Tegaderm™ verband

Aanbrengen
1
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Al meer dan 25 jaar staat het merk Tegaderm™ voor vertrouwd, betrouwbaarheid en
innovatie.
De unieke eigenschappen van Tegaderm™ voorzien de professionals in de gezondheidszorg van
buitengewone voordelen rondom infuusfixatie en infectiepreventie van de insteekopening.
• De semi-permeabele polyurethaan film is zuurstof- en waterdampdoorlaatbaar en voorziet in een barrière
tegen contaminatie van buitenaf inclusief vloeistof, bacteriën en schimmels.
• De latexvrije kleeflaag zorgt voor een juiste balans tussen optimale fixatie en vriendelijkheid voor de huid.
• Het transparante verband maakt continue, visuele inspectie van de insteekopening mogelijk.
• De speciaal ontworpen vorm maakt het aanbrengen eenvoudig en reduceert de kans op fouten.

Bestelinformatie

Open de verpakking en neem het steriele
Tegaderm™ CHG verband eruit. Verwijder
het schutblad aan de achterkant, waardoor
de kleeflaag vrij komt te liggen. Draai het
verband met de kleeflaag richting de huid.
Breng het verband niet onder spanning aan.
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Centreer de gelpad over de insteekopening en
druk voorzichtig langs de katheter. Indien de
katheter gehecht is, kan de gelpad over zowel
de insteekopening als de hechting worden
geplaatst. De katheter dient volgens eigen
protocol gestabiliseerd te worden.
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1658R
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1657R & 1659R

Verwijder voorzichtig de papieren rand terwijl
het filmverband zachtjes aangedrukt wordt.
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Bestelnummer

1657R

1658R

1659R

1660R

Afmeting verband

8,5 cm x 11,5 cm

10 cm x 12 cm

10 cm x 15,5 cm

7 cm x 8,5 cm

Afmeting gelpad

3 cm x 4 cm

3 cm x 4 cm

3 cm x 7 cm

2 cm x 2 cm

Alle CVK’s, Arterieel,
Dialyse, PICC

Arterieel, Epiduraal

Alle CVK’s, Dialyse,
PICC

Alle CVK’s Arterieel,
Dialyse, PICC,
perifere lijnen

1655

1616

1650

1633

Geschikt voor
Dezelfde afmeting/
vorm als Standaard IV
verband

Wrijf de Tegaderm™ CHG vanuit het midden
naar de randen toe stevig aan om de kleef
kracht te versterken.

Breng de pleisterstrips aan om de katheter
extra te fixeren, één onder de lijn en één over
de lijn. Tegaderm™ CHG 1658R beschikt
slechts over één pleisterstrip. Deze wordt
onder de lijn en over de rand van het verband
aangebracht.

De papieren pleisterstrip kan gebruikt
worden om informatie, zoals aanbrengdatum,
te noteren. Plaats de pleisterstrip op het
verband. Fixeer lumens om onnodige tractie
te voorkomen.

Verwijderen
1
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Verwijder de pleisterstrips die bij fixatie van
de lijn gebruikt worden.
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Pak een hoek van het Tegaderm™ CHG
verband voorzichtig op en trek het verband
voorzichtig los van de huid, richting de
insteekopening of in de haargroei richting.
Verwijder het verband langzaam en hou het
verband dicht bij de huid.

Op de foto is een ARROWg+ard Blue PLUS ® Centraal Veneuze Katheter te zien (Handelsmerk van Arrow Inc.)

3

Nadat het verband deels los is, plaats duim
of vinger op de gelpad om het verwijderen
te begeleiden. Verwijder Tegaderm™
CHG in z’n geheel in de richting van de
insteekopening, terwijl de huid en de katheter
ondersteund worden. Dit reduceert de kans
op verschuiving van de katheter. Trek het
verband nooit omhoog bij verwijderen, dit kan
huidirritatie veroorzaken.
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Bestelnummer

1657R

1658R

1659R

1660R

Afmeting verband

8,5 cm x 11,5 cm

10 cm x 12 cm

10 cm x 15,5 cm

7 cm x 8,5 cm

Afmeting gelpad

3 cm x 4 cm

3 cm x 4 cm

3 cm x 7 cm

2 cm x 2 cm

Alle CVK’s, Arterieel,
Dialyse, PICC

Arterieel, Epiduraal

Alle CVK’s, Dialyse,
PICC

Alle CVK’s Arterieel,
Dialyse, PICC,
perifere lijnen

1655

1616

1650

1633

Geschikt voor
Dezelfde afmeting/
vorm als Standaard IV
verband
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