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3M™ Tegaderm™ I.V. voor pediatrisch gebruik
Het unieke transparante I.V. verband voor kinderen
3M Health Care, marktleider in infuusfixatie,
heeft zijn assortiment verbreed met een nieuw
3M Tegaderm I.V. verband. Dit unieke I.V.
verband is speciaal ontwikkeld voor kinderen.
Dankzij de speciale vorm en maat in combinatie
met alle bekende voordelen van 3M Tegaderm
I.V. 1633, sluit dit I.V. verband perfect aan bij de
wensen van verpleegkundigen op de
kinderafdeling.
Als steriele, waterbestendige, transparante folie
voor infuusfixatie, heeft dit verband aan één kant
een inkeping die verstevigd is met zachte stof,
zodat het nauw aansluit op catheters en andere
medische hulpmiddelen.

Indicaties
Op kinderafdelingen en
operatiekamers:
• Infuusfixatie
• Fixeren of bedekken van intraveneuze
catheters.
3M Tegaderm I.V. voor pediatrisch gebruik kent
vele voordelen:
• Inkeping zorgt voor een goede aansluiting rond de catheter
• Steriele hechtstrips voor extra catheterfixatie.
• Verband "ademt" en zorgt voor een goede uitwisseling
van zuurstof en waterdamp.
• Transparante folie maakt constante visuele controle op de
insteekopening mogelijk.
• Dankzij het unieke aanbrengframe snel en gemakkelijk
aan te brengen zonder spanning.
• Steriele folie voorkomt contaminatie van buitenaf en
vormt een barrière tegen bacteriën en virussen.
• Veilig in gebruik.

Aanbrengtechniek:
1.

2.

3.

Onder het verband als bijkomende fixatie
van de canule of over de vleugeltjes…

… als huidbescherming onder de
vleugeltjes…

…als fixatiemiddel voor de infuusslang

Bestelinformatie:
3M Code

Omschrijving

Afmeting

Aantal / Doos

1610

3M Tegaderm I.V.

5,0 x 5,7 cm

100 per doos
4 dozen per omdoos
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