Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat IV verband

Nultolerantie voor

kathetergerelateerde

bloedstroominfecties

Het is aangetoond dat Tegaderm CHG verband kathetergerelateerde
bloedstroominfecties (CRBSI’s) en katheterkolonisatie reduceert.
Tegaderm CHG verband is het enige transparante IV verband voor deze indicatie.
• Klinisch bewezen 60%1 reductie van CRBSI bij patiënten met centraal veneuze en
arteriële katheters
• Klinisch bewezen 61%1 reductie van huid- en katheterkolonisatie bij patiënten met centraal
veneuze en arteriële katheters
• Tot 7 dagen2 lang hetzelfde niveau van antimicrobiële activiteit
• Alles-in-één verband en net zo gemakkelijk aan te brengen als Tegaderm™ Filmverband
• Transparant waardoor visuele controle van de insteekopening mogelijk is

Tegaderm™ CHG chloorhexidinegluconaat IV verband

Bewezen en

betrouwbar

Kathetergerelateerde bloedstroominfecties (CRBSI’s) zijn één van de meest ernstige en duurste
ziekenhuisinfecties. Ze leiden tot een kostenstijging als gevolg van langere ziekenhuisopnames,
ziekte en overlijden.
Hoewel de laatste jaren initiatieven in de industrie, in de zorgsector en in ziekenhuizen tot een
significante daling hebben geleid van de risico’s, kosten en incidentie van CRBSI’s, blijft één CRBSI
er toch nog altijd één te veel.
Zelfs al ligt de incidentie in uw ziekenhuis laag, dan kunt u toch nog altijd helpen dit cijfer te
verminderen door gebruik te maken van Tegaderm CHG verbanden als vast onderdeel in uw praktijk.

Bewezen daling van CRBSI
In het grootste gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek ooit waarbij het gebruik van een
verband met CHG gelpad werd geëvalueerd op 4.163 katheters ingebracht bij 1.879 patiënten, is
aangetoond dat Tegaderm CHG verbanden CRBSI’s significant verminderen wanneer deze gebruikt
worden in combinatie met andere interventies volgens beste praktijken1 (zie figuur 1)
--Klinisch bewezen: een daling van 60% CRBSI in een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch
onderzoek bij ICU patiënten met een centraal veneuze- en arteriële katheter (zie figuur 1)
--Klinisch bewezen: een daling van 61% op katheterkolonisatie bij patiënten met centraal
veneuze- en arteriële katheters
--Waargenomen daling bij Central Line-Associated Bloodstream Infections (CLABSI) in een real-life
observatie-onderzoek3
--Klinisch bewezen dat de hergroei van huidflora tot 7 dagen onderdrukt wordt na
huiddesinfectie en werkzaam is tegen een grote groep van micro-organismen5 waaronder
multiresistente stammen2
--Op dag 1 en dag 102 hetzelfde niveau van antimicrobiële activiteit
--Absorbeert vocht (transpiratie, bloed en wondvocht) zonder verlies aan antimicrobiële werking6
--Bewezen antimicrobiële werking van het CHG gelpad bij veeleisende experimentele
omstandigheden met katheter en bloedeiwitten. Onderzoek duidt erop dat de applicatie van de
gel het mogelijk maakt dat CHG zich verspreidt onder de katheter2
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Figuur 2: Katheterkolonisatie

Figuur 1: Kathetergerelateerde
bloedstroominfecties

Verband met chloorhexidine
Verband zonder chloorhexidine

re bescherming
Alles-in-één Antimicrobieel Transparant
Filmverband biedt gemak en bescherming

Referenties:

--Tegaderm™ Film biedt continue viualisatie rondom de insteekopening
--Tegaderm Film bevat gelpad met 2% chloorhexidinegluconaat dat zich aan de
lichaamscontouren aanpast, is flexibel en beweegt met de patiënt mee
--Semi-permeabele, zeer ademende film voor zuurstof, gassen en waterdamp
--Voor de werking van CHG is geen toevoeging van vocht vereist en is voor langdurige
bescherming continu, direct te gebruiken

Geeft uitzonderlijke fixatie
--Versterkte stabilisatieranden en inkepingen zijn ontworpen voor een betere fixatie
--Kleeflaag van de soft cloth fixatierand vormt goede afsluiting rondom de katheterhub,
kathetervleugels en insteekopening
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Ondersteunt IV fixatie in de praktijk en
volgens protocol
--Biedt een waterdichte, steriele barrière tegen contaminatie van buitenaf inclusief
vloeistoffen, bacteriën en virussen*
--Biedt rondom de insteekopening continue controle op tekenen van infectie, zoals
aanbevolen in de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 1A Guideline en de
Infusion Nursing Standards of Practice7,8
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--Voldoet aan INS- en CDC-richtlijnen voor fixeren of stabiliseren van katheters7,8
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Tegaderm Film biedt een selectieve barrière*
MP en CO2
DA

*In vitro onderzoek toont aan dat het transparante Tegaderm CHG filmverband een virale barrière biedt voor
virussen met een diameter van 27 nm of meer terwijl het verband intact blijft zonder lekkage.
Opmerking: Tegaderm CHG verbanden worden niet aanbevolen als vervanging van hechtingen bij kortdurende
centrale veneuze katheters (bijv. subclavia, jugularis, femoralis).

Het filmverband heeft een effectieve
lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid en
beschermt tegen contaminatie van buitenaf
inclusief de meest voorkomende microorganismen die geassocieerd worden met
kathetergerelateerde bloedstroominfecties.

Tegaderm™ CHG chloorhexidinegluconaat IV verband
Tegaderm CHG verbanden ondersteunen uw huidige inspanningen voor de bescherming van Intravasculaire (IV) insteekopeningen
door de krachtige antimicrobiële werking van CHG te integreren met het sterk presterende Tegaderm Filmverband.
Hoge doorlaatbaarheid van transparante film

CHG gelkussen

- Continue controle rondom de insteekopening
- Is flexibel en volgt de contouren van het lichaam van
de patiënt
- Biedt een waterdichte, steriele barrière tegen
contaminatie van buitenaf inclusief vloeistoffen,
bacteriën en virussen*
- Latexvrij
- Semi-permeabele, ademende
film (=hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid) die sterkere
fixatie geeft

- 2% chloorhexidinegluconaat
- Het absorberende CHG gelpad biedt
zelfs bescherming bij aanwezigheid van
bloed, fysiologisch zoutoplossing en
wondvocht
- CHG is direct en onmiddellijk te gebruiken,
vereist geen toevoeging van vocht
- Het CHG gelpad met kleeflaag past zich
aan rondom de katheterhub

Betere katheterfixatie

Steriele hechtstrips
- Verbeterde stabilisatie waardoor
het verband beter bestand is tegen
trekkrachten6
- Verbetert het handelen volgens protocol
- Voorgesneden hechtstrips om IV hubs,
lumens en infuuslijnen te fixeren
- Voorgedrukte documentatiestrip om
gegevens over verbandwisselingen vast
te leggen

Aanbrengframe met handige tabs ‘oren’
- 2 tabs (‘oren’) vergemakkelijken steriel aanbrengen
- Ontwerp vergemakkelijkt nauwkeurig aanbrengen
- Minimaliseert het mogelijke risico dat het verband aan
elkaar of aan handschoenen kleeft

*In vitro onderzoek toont aan dat het transparante
Tegaderm CHG filmverband een virale barrière biedt voor
virussen met een diameter van 27 nm of meer terwijl het
verband intact blijft zonder lekkage.

- Versterkte stabilisatieranden en
inkepingen ontworpen voor een betere
fixatie
- Kleeflaag van de soft cloth fixatierand
vormt een goede afsluiting
rondom katheterhub, -vleugels en
insteekopening
- Kleeflaag met ruitpatroon zorgt voor
stevigheid, reguleert vocht en is
gemakkelijk te verwijderen.
- Door krachtig aandrukken wordt de
kleeflaag over het onregelmatige
oppervlak van de huid verspreid en
vergroot dit de totale contactoppervlak
voor een betere hechting
- Kleeflaag wordt krachtiger in de loop van
de eerste 24 uur

Bestelinformatie
BESTELNUMMER

AFMETINGEN
VERBAND

AFMETINGEN
GELKUSSEN

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

VERBANDEN/
DOOS

DOZEN/
OVERDOOS

1657R

8,5 cm x 11,5 cm

3 cm x 4 cm

Alle CVK's, arterieel, dialyse, PICCs,
andere percutane toepassingen

25

4

1658R

10cm x 12cm

3 cm x 4 cm

Alle CVK's, arterieel, dialyse, PICCs,
andere percutane toepassingen

25

4

1659R

10 cm x 15,5 cm

3 cm x 7 cm

Alle CVK’s, PICCs, andere percutane
toepassingen

25

4

1660R

7 cm x 8,5 cm

2 cm x 2 cm

Alle CVK's, PICCs, andere percutane
toepassingen

25

4

Voor meer informatie over Tegaderm CHG verbanden of het volledige gamma van Tegaderm IV verbanden, raadpleeg dan de
3M website in Nederland www.3M.nl/gezondheidszorg en in België www.3M.be/healthcare, of neem contact op met uw
plaatselijke 3M Critical and Chronic Care product specialist.
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