3M™ Tegaderm™ I.V. Verbanden
Vertrouwen gebaseerd op klinisch bewijs

Health Care

3M™ Tegaderm™ I.V. Verbanden
Een doelmatige intraveneuze therapie steunt op het vertrouwen dat de catheter
onbeweeglijk in de vene blijft en het punctiepunt vrij blijft van infectie, trauma of
flebitis. De Tegaderm I.V. verbanden bieden innovatieve eigenschappen wat betreft
ontwerp om deze uitdaging aan te gaan, en dit zowel voor perifere als centrale
toepassingen

Gemak van aanbrengen
aanbrengframe geeft stevigheid zodat het verband
• Unieke
accuraat wordt gepositioneerd.
Beschikbaar met diepe inkeping zodat cathetervleugeltjes of
• aansluitingen
op een veilige en betrouwbare manier gefixeerd
worden.
met steriele voorgesneden 3M Medipore
• Beschikbaar
hechtstrips om I.V. canules en infuuslijnen te bevestigen.
™

™

met een microporeus label om datum en tijd van
• Beschikbaar
het inbrengen van de catheter of van het vervangen van het
verband te noteren.
film laat continu zicht op de insteekplaats toe
• Transparante
zonder verbandwisseling.
centrale IV verbanden sluiten nog beter rond de
• Ovale
lichaamscontouren aan.

Veiligheid van fixatie
deskundigheid in kleeftechnologie – de kleefstof bedekt het
• 3M
volledige verbandoppervlak zodat een betrouwbare adhesie
ontstaat en het opkrullen van het verband wordt voorkomen.
met een pleistergedeelte verbetert sterkte en
• Versteviging
veiligheid van het verband.
van hechtstrips voor de fixatie van
• Beschikbaarheid
cathetervleugeltjes en infuusslangen.
diepe inkeping laat een betere afsluiting rond de catheter
• Een
toe en voorkomt ‘tentvorming’ van het verband.

P e r i f e r e

t o e p a s s i n g e n

Met bijspuitpunt

1633

Breng de steriele 3M™ Medipore™ hechtstrips
horizontaal over de vleugeltjes om een grotere
stabiliteit van de canule te verkrijgen.

3M Ref
1633
1623W

1633

De diepe inkeping en het Medipore pleistergedeelte
bieden bijkomende veiligheid om het risico op
flebitis te reduceren. Tegaderm transparant
verband laat visuele controle op het insteekpunt toe
en vormt een waterdichte bescherming tegen
externe contaminatie.

Beschrijving
3M™ Tegaderm™ 1633 I.V.
Transparant verband met hechtstrips
3M™ Tegaderm™ 1623W
Transparant verband met label

Met bijspuitpunt

1623

De unieke aanbrengrand vergemakkelijkt accurate
en probleemloze positionering en vermijdt
verspilling door samenklitten van het verband.

Afmetingen (cm)
8.5 x 7

Aantal per doos
100

6x7

100

Zonder bijspuitpunt

1623

Tegaderm 1623W I.V. verband laat een constante
controle toe van het insteekpunt en biedt een
waterdichte bescherming tegen mogelijke infectie
bij kortdurende I.V. therapie.

1624

Microporeus label voorziet het vastleggen van
datum en tijd bij verbandwisseling of inbrengen
van de catheter.

1622

Tegaderm verbanden bieden een antwoord op
specifieke vereisten betreffende afmetingen,
gevoeligheid en correcte plaatsing welke zich stellen
in de pediatrische I.V. therapie.

3M Ref.

Beschrijving

Afmetingen (cm)

Aantal per doos

1622W

3M™ Tegaderm™ 1622W
Transparant verband met label

4.4 x 4.4

100

1624W

3M™ Tegaderm™ 1624W
Transparant verband met label

6x7

100

C e n t r a l e

t o e p a s s i n g e n

Vena Jugularis

Vena Subclavia

1635

Het unieke aanbrengframe gecombineerd met een
ovale vorm en diepe inkeping laat een
gemakkelijke applicatie toe en vermijdt verspilling
door samenklitten van het verband.

1635

Het stevige pleistergedeelte en de steriele hechtstrips
verbeteren de catheterstabiliteit en veiligheid van het
verband, zelfs bij volumineuze multi-lumen
catheters. Eénmaal het Tegaderm I.V. verband ter
plaatse, kan het aanbrengframe gemakkelijk
worden verwijderd. Een duidelijk zicht op het
insteekpunt maakt constante monitoring mogelijk.

1626

Het Tegaderm transparant verband biedt een
adequate beveiliging van de subclavia regio. Het
steriele label helpt bij het vastleggen.

3M Ref.

Beschrijving

Afmetingen (cm)

Aantal per Doos

1635

3M™ Tegaderm™ 1635 I.V.
Transparant verband met hechtstrips

8.5 x 10.5

50

1626W

3M™ Tegaderm™ 1626W
Transparant verband met label

10 x 12

50

Vena Subclavia

PICC lijn

1626

Het Tegaderm verband wordt op eenvoudige,
pijnloze manier verwijderd met de "stretch"
techniek (herhaaldelijk uitrekken en weer
loslaten).

1627

Het Tegaderm verband met afmetingen
10 cm x 25 cm bezit de ideale vorm om PICC
lijnen te fixeren.

1627

De unieke aanbrengrand laat eenvoudige,
accurate fixatie toe zonder ‘tentvorming’ van het
verband. Het verband kan tot zeven dagen ter
plaatse blijven (volgens lokaal protocol) en laat
constante controle toe van het insteekpunt.

3M Ref.

Beschrijving

Afmetingen (cm)

Aantal per Doos

1627

3M™ Tegaderm™ 1627
Transparant verband

10 x 25

20

Vertrouwen gebaseerd op klinisch bewijs
Bescherming van het I.V. gebied
unieke aanbrengframe voorkomt dat het verband onder spanning wordt
• Het
aangebracht en vermijdt bijgevolg huidletsel.
hoge stabiliteit minimaliseert het risico op beweging van de catheter en hierdoor
• De
ook de kans op flebitis en mogelijke infectie.

• De hypoallergene latexvrije kleefstof voorkomt huidirritatie.
transparante folie over het insteekpunt vermijdt onnodige verbandwisselingen en
• De
vermindert het risico op besmetting van het insteekpunt.
• De transparante folie over het insteekpunt laat constante controle op de huidconditie toe.
waterbestendige 3M Tegaderm folie bedekt het volledige verbandoppervlak en
• De
beschermt op die manier tegen externe besmetting.
™

™

Gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij Swan
Ganz catheters 3 - Septicemieën

Klinisch bewijs

• Lagere bacteriële kolonisatie .
beveiliging zonder invloed op
• Optimale
vochtcollectie.

2

Verband
van ander
merk

1.5

Tegaderm
verband

2,3

• Gemakkelijk aan te brengen .
• Kostenefficiënt .
• Weinig Septicemieën .
tijdsduur tussen
• Verlengde
verbandwisselingen .

% infectie

1

5

Gaasverband

1

0.5

8,10

0

Catheter Gerelateerde Septicemie

3,4,9

Gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij centraal
veneuze catheters 6 – Verlengde applicatieduur

6,8

Gaas
2 dagen

5

• Hogere duurzaamheid van het verband .
vergemakkelijkt een accurate
• Aanbrengframe
positionering .
7

Aantal Infecties

3

Tegaderm
verband
2 dagen
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Tegaderm
verband
7 dagen
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3M™ Tegaderm™ I.V. Verbanden
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Waterbestendig:
Bedekt het volledige oppervlak van het verband en biedt
bescherming tegen externe besmetting.

➏ Uniek aanbrengframe:

Geeft extra stevigheid bij het aanbrengen en vermijdt tegelijkertijd
verspilling door vastplakken van het verband.

➊
➋
➌
➍

➐

Transparante folie over het insteekpunt:
Laat constante controle toe en reduceert onnodige
verbandwisselingen.

Ovale vorm:

➐

Diepe inkeping:

➑

Etiket:

Voor veilige en betrouwbare fixatie van cathetervleugeltjes en
aansluitstukken. Voorziet een betere aansluiting rondom de
catheter en vermijdt ‘tentvorming’ van het verband.
Laat toe om datum en tijd van verbandwisseling of inbrengen van
catheter te noteren.

Verbetert de pasvorm, voornamelijk over vena jugularis.

➏

Versteviging met pleistergedeelte:
Verbetert de stevigheid en veiligheid van het verband.

Voorgesneden steriele 3M™ Medipore™
hechtstrips:

➊

Helpt bij het vastkleven van de cannule en
infuusslangen.

➎
➍

➌

➐
3M draagt in belangrijke mate bij tot de
gezondheidszorg.
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3M Health Care biedt niet alleen kwalitatief hoogstaande
producten maar ook aangepaste technische en wetenschappelijke
ondersteuning om correct gebruik en bijgevolg optimale resultaten
te bekommen.
3M streeft ernaar in belangrijke mate bij te dragen tot één van de
ultieme doelstellingen in de gezondheidszorg: infectievrije patiënten
en gezondheidswerkers op alle niveaus van de zorgsector.
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