3M Tegaderm CHG
™

™

Filmové i.v.krytí s chlorhexidin glukonátem

™

Tegaderm
CHG
Antimikrobiální i.v.krytí
44..0

Teg
e ad
ader
erm
m™ CHG
33..5

Log CF
Lo
CFU
U//cm
cm2

3.00
3.
2.5
.5
22..0
1.5
1.5
1.
10
1.
0.55
0.
0.00

0

1

2

Jednoznačně
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lepší

Filmový materiál Tegaderm CHG je jedinečné i.v.krytí s integrovaným
TM

antimikrobiálním padem. Gelový polštářek je nasycen CHG, velmi
†

účinnou látkou pro redukci kožní mikroﬂóry , která je nejčastější
příčinou infekcí krevního řečiště v souvislosti se zavedeným katetrem
(CRBSI)*. Použití antimikrobiálního krytí Tegaderm CHG naplňuje
TM

odborná doporučení

 a nejvyšší
  standard péče.
  



• Jednoznačný design
aplikaci 
 krytí vylučuje chybnou




• Transparentní ﬁlm umožňuje stálou vizuální kontrolu místa
zavedení katetru
okolí
  a bezprostředního

 







• Gelový polštářek dokonale obemkne katetr a tak zajistí
antimikrobiální působení i v drobných konturách a pod katetrem

† in vivo u zdravých dospělých subjektů
* Krytí 3M Tegaderm
studii, pokud jde
 CHG
 nebyly studovány

 v randomizované

 klinické

 o jejich
  účinnost

 při zmírnění infekcí
 CRBSI.
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3M Tegaderm CHG
™

™

Filmové i.v.krytí s chlorhexidin glukonátem
Antimikrobiální krytí Tegaderm CHG představuje nejvyšší standard péče v oboru ochrany místa zavedení i.v.vstupů. Kombinuje antimikrobiální
aktivitu CHG a transparentní a spolehlivý ﬁlmový materiál Tegaderm. Jednoduchá aplikace, spolehlivá adheze, účinná redukce rizika infekce.
Transparentní ﬁlm Tegaderm
• Slouží jako bariéra proti mikroorganismům, včetně
nejčastějších původců infekcí krevního řečiště
• Umožňuje permanentní vizuální kontrolu místa vpichu a okolí
• Hypoalergenní materiál, netraumatizuje pokožku, komfortní
pro pacienta
• Polopropustný materiál, optimální výměna plynů a odpařování
vlhkosti z pokožky

Gelový polštářek s CHG
• Unikátní složení zahrnující vodu, polymery a 2% chlorhexidin
glukonát
• CHG je okamžitě a neustále k dispozici díky gelové formě
a vlhkosti pokožky
• Absorbující gelový polštářek CHG chrání před infekcí dokonce
i za přítomnosti krve, fyziologického roztoku nebo exsudátu

Proužky sterilní náplasti

Okraje z netkané textilie

Okolí katetru

• Všestranné a snadno použitelné
• Předtištěné štítky pro dokumentaci
výměny krytí a označení převazu

• Vyztužené okraje a zářezy pomáhají omezit zvedání
okrajů a podporují lepší přilnutí okolo katetru
• Zvyšují kvalitu a trvanlivost přilnutí
• Aplikační rámeček usnadňuje manipulaci s krytím
• Jednoznačný design krytí eliminuje riziko chybné
aplikace

• Gelový polštářek dokonale obemkne katetr a sleduje i jemné
kontury
• Přilnavost polštářku pomáhá stabilizovat katetr a redukuje jeho
pohyb
• Tvar krytí a zářezy pomáhají předejít předčasnému odloučení
krytí při působení hmotnosti katetru a hadiček

Informace pro objednání:
KATALOGOVÉ ČÍSLO

ROZMĚR VÝROBKU

VELIKOST
POLŠTÁŘKU

STEJNÁ VELIKOST/TVAR JAKO
KOMBINOVANÉ KRYTÍ TEGADERM

1657R

8,5 cm x 11,5 cm

3 cm x 4 cm

1658R

10 cm x 12 cm

3 cm x 4 cm

Univerzální použití pro ﬁxaci invazivních vstupů

1616

1659R

10 cm x 15,5 cm

3 cm x 7 cm

Vhodné pro dialyzační katetry, PICC, CVC

1650

1660R

7 cm x 8,5 cm

2 cm x 2 cm

NAVRHOVANÉ PROSTŘEDKY
Všechny typy centrálních, arteriálních, dialyzačních
a periferních katetrů nebo invazivních vstupů

1655

Vhodný pro centrální, arteriální a periferní katetry
nebo invazivní vstupy

Výrobek i jeho obal neobsahují latex.

Pro více informací navštivte prosím naše webové stránky www.3M.cz/zdravotnictvi nebo kontaktujte svého zástupce ﬁrmy 3M pro zdravotnické
prostředky.Tento výrobek je možné zakoupit výhradně přes místní pobočku společnosti 3M nebo pověřeného distributora.

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3M.cz/TegadermCHG

3M a Tegaderm jsou ochranné známky společnosti 3M.

