INFECTIEPREVENTIE
Het productgamma van Clinell / Carell combineert
innovatieve technologie met gebruiksgemak. Zo
bieden we de meest doeltreffende oplossingen voor
infectiepreventie die beschikbaar zijn voor
de gezondheidszorg.

INHOUDSTAFEL
Clinell is pionier op het gebied van technologie voor
infectiepreventie en -controle. Het NHS beoordeelde onze
producten als doeltreffend en gebruiksvriendelijk, wat Clinell in het
Verenigd Koninkrijk tot marktleider in het segment doekjes maakt.
Deze e
 xpertise bieden we in meer dan 60 landen ter wereld aan.
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Dialex Biomedica
Dialex Biomedica nv-bv is invoerder en exclusief verdeler van enerzijds steriele artikelen voor éénmalig gebruik
voor infusie en transfusie op medisch chirurgisch gebied, en anderzijds van producten voor infectiepreventie.
Infusie & Transfusie
Door haar jarenlange ervaring is Dialex Biomedica gespecialiseerd in zowel standaard- als maatwerkproducten
voor infusie en transfusie. Zo zoeken wij samen met u naar de beste oplossing voor specifieke configuraties
voor chirurgie, spoed, intensieve zorgen, anesthesie, neonatologie, reanimatie, en vele andere gebieden in het
ziekenhuis.
Een constante politiek van innovatie maakt onze maat en standaardproducten kwalitatief steeds beter, dit rekening
houdend met de vraag en de evolutie van de markt.
Infectiepreventie
Onze DAX producten voor handontsmetting, huidreiniging en huidverzorging worden vervaardigd met bijzondere
aandacht voor dermatologische zorg en zijn steeds onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole. DAX wordt
steeds ontwikkeld rekening houdend met de evolutie, vraag en vereisten binnen de Gezondheidszorg.
Het productgamma van Clinell combineert innovatieve technologie met gebruiksgemak en richt zich voornamelijk
tot het desinfecteren en reinigen van oppervlakken.
Andere productgroepen binnen infectiepreventie zijn: wassen zonder water (verzorgend wassen) met zowel
neutraal reinigende als antibacteriële washandjes/shampookappen, beschermende wegwerpkledij, een uitgebreid
gamma van dispensers voor onze DAX-producten en voor het opbergen van onderzoekshandschoenen en
maskers, isolatiehouders, een hoest- en niesstation en DeBritts dispenser met vochtige handreinigingsdoekjes.

CLINELL
UNIVERSAL
Doekjes en spray voor de
ontsmetting en reiniging van nietinvasieve medische hulpmiddelen
(CE) en algemene oppervlakken
(biocide PT2).

CLINELL UNIVERSAL ASSORTIMENT
Uiterst doeltreffende
universele formule
Een mix van meerdere actieve
bestanddelen met verschillende
werkingsmechanismen voorkomt
bacteriële resistentie en de vorming
van ‘superbugs’2.

Meervoudige werking
Werkt als ontsmettings- én
reinigingsmiddel, waardoor het
gebruik van diverse soorten
doekjes en schoonmaakproducten
overbodig is.

Huidvriendelijk en
dermatologisch getest
Geen ruwe of droge handen na
frequent gebruik.

Bewezen bactericide,
virucide, fungicide en
tuberculocide werking

Geen schade aan
oppervlakken of materiaal

Doeltreffend tegen onder meer
MRSA, Acinetobacter, VRE,
Klebsiella, TBC, Pseudomonas,
Norovirus, SARS-CoV-2 en Hepatitis
B & C1.

CE gecertificeerde klasse IIa
medische hulpmiddelen en
geregistreerde biociden PT2
De Clinell Universal Wipes en
Spray zijn conform de Richtlijn
Medische Hulpmiddelen klasse IIa
(FAGG) en biocide PT2 (FOD VVVL).
Uniek duolabel voor CW200BE en
CDS500/750BE.

Met zijn bijna neutrale pH is Clinell
Universal ideaal voor gebruik op
matrassen en veilig voor gebruik op
vele soorten rubber, kunststof en
metaal.

Kostenefficiënt
Bespaart geld omdat er geen
verschillende schoonmaakproducten
meer nodig zijn.

Eenvoudig en betrouwbaar
Geen verdunningsfouten, omdat
de voorgedoseerde doekjes
aanhoudend de correcte
concentratie afgeven. Dat voorkomt
fouten die zich kunnen voordoen als
ontsmettingsoplossingen moeten
worden gemengd.

CLINELL PRODUCT

VERPAKKING

ARTIKELNUMMER

Universal Spray

Verstuiver van 500 ml

CDS500BE

Universal Spray

Verstuiver van 750 ml

CDS750BE

Universal Wipes met kleefstripverpakking

Verpakking van 50 (20 x 20 cm)

CWAB50

Universal Wipes Clipverpakking

Verpakking van 50 (20 x 20 cm)

CWCP50

Universal Wipes

Verpakking van 200 (22 x 27,5 cm)

CW200BE

Universal Wipes Koker

Verpakking van 100 (20 x 25 cm)

CWTUB100

Universal Wipes Navulling Koker

Navulpak van 100 (20 x 25 cm)

CWTUB100R

Universal Wipes Emmer

Emmer van 225 (26 x 26 cm)

CWBUC225

Universal Wipes Navulling Emmer

Navulpak van 225 (26 x 26 cm)

CWBUC225R

Dispenser groen voor CW200

Verpakking van 20

CWD

Dispenser voor CWTUB100

Verpakking van 20

CWTUB100D

Dispenser voor CWBUC225

Verpakking van 20

CWBUC225D

Clean Indicatietape (100m)

12 x 100 m

CCIT100

Clean Aanduidingsbriefjes groen

(4 x 250) - 12 x 1000

CCIN1000G

Clean Aanduidingsbriefjes rood

(4 x 250) - 12 x 1000

CCIN1000R

4

DIALEX BIOMEDICA COMPLETE ZORG

0050
Gebruik ontsmettingsmiddelen
op een veilige manier. Lees vóór
gebruik altijd het etiket en de
productinformatie.
Volg altijd de
schoonmaakprocedures en
-richtlijnen van de fabrikant van
medische apparatuur.

UNIVERSELE FORMULE
ZONDER ALCOHOL
Unieke, gepatenteerde universele samenstelling met
een zeer doeltreffende werking. Een combinatie van
vier verschillende actieve bestanddelen, werkzaam
als een krachtig hoogwaardig ontsmettingsmiddel,
garandeert dat er geen resistentie tegen pathogenen
kan ontwikkelen na verloop van tijd2.
Antimicrobiële werking universal
Krachtige, gepatenteerde formulering, op basis van een synergetische mix van
quaternair ammonium verbindingen en een polymerisch biguanide, elk met een
heel ander werkingsmechanisme. Dat garandeert het breedste werkingsspectrum
en helpt resistentie tegen te gaan. Werkzaam tegen:

Waarvoor te gebruiken
De Clinell Universal CE-gemarkeerde en biocide geregistreerde doekjes en spray
worden gebruikt voor het reinigen en desinfecteren van de volgende oppervlakken
en apparatuur. Deze oppervlakken hebben aangetoond infecties te veroorzaken4-7.
Neem bij twijfel contact op met het team Infectiepreventie. Dit is geen volledige
lijst:
-

Ultrasone transducers

-

Deurklink

-

Zuurstofsaturatiemeters

-

Lichtschakelaar

-

Doppler sondes

-

Bedsponden en matras

-

Stethoscopen

-

Infuuspomp en staander

-

ECG apparatuur

-

Thermometer

-

Incubators

-

Rolstoel, looprek

-

Bloeddrukmeters

-

Behandelingstafel, brancard

-

Radiologie apparatuur

-

Telefoon en afstandsbediening

-

Bloeddrukmanchetten

-

Stoel, nachtkastje en bijzettafel

-

Monitors

Bewezen dat Clinell
Universal ten minste

99,99%
van de ziektekiemen
doodt en effectief is
vanaf 10 seconden.

Efficacy of Clinell Universal Wipes/Spray
BACTERIA
Acinetobacter baumannii
Escherichia coli
		
Pseudomonas aeruginosa
		
		
Vancomycin resistant enterococci
		
MRSA
		
Staphylococcus aureus
		
		
Enterococcus hirae
		
		
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium (VRE)
Vibrio cholerae

TEST METHOD
EN 13727
EN 13727
EN 13697
EN 13727
EN 14561
EN 13697
EN 13727
EN 14561
EN 13727
EN 14561
EN 13727
EN 14561
EN 13697
EN 13727
EN 14561
EN 13697
EN 13727
EN 13727
EN 13727
EN 1276

MYCOBACTERIA
Mycobacterium terrae
		
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium bovis

TEST METHOD
EN 14563
EN 14348
EN 1276
EN 14348

FUNGI
Candida albicans
		
		
Aspergillus niger
		

TEST METHOD
EN 14562
EN 13697
EN 13727
EN 13697
EN 14562

VIRUSES
Norovirus
H1N1 and H5N1
HIV
Hepatitis B
Hepatitis C
MERS-CoV
SARS-CoV-2

TEST METHOD
EN 14476
EN 14476
ASTM E1052
EN 14476
EN 14476
EN 14476

CLINELL PERACETIC ACID WIPES.

UITGEBREIDE ONTSMETTING.
95% van de gereinigde en ontsmette
materialen kunnen nog steeds een biofilm
op het droge oppervlak bevatten.
Ziekenhuizen hebben zich aangepast om COVID-19
te bestrijden, maar andere organismen zullen snel
relevant worden nu gemiste procedures en een
verhoogde vraag onvermijdelijk de infectiepreventie
teams onder druk zetten. Multiresistente organismen
(MDRO’s) blijven na een normaal ontsmettingsproces
vaak achter op oppervlakken. Moeilijker te doden
organismen vereisen dan ook een krachtig reinigingsen ontsmettingsmiddel om ze van oppervlakken en
materiaal te verwijderen.
Een recente ontdekking heeft een waarschijnlijke
oorzaak van deze aanhoudende uitbraken
verduidelijkt: biofilms op droge oppervlakken1. Deze
biofilms bieden een extra beschermingslaag voor
organismen die uitbraken veroorzaken waardoor
traditionele ontsmettingsmiddelen ineffectief kunnen
zijn: 95% van de volledig schoongemaakte materialen
kunnen nog steeds een biofilm op het droge
oppervlak herbergen1,2.

Clinell Perazijnzuurdoekjes zijn breed werkende
ontsmettingsdoekjes die elke laag van de microbiële
weerstand binnendringen, inclusief de biofilms op het
droge oppervlak en moeilijk te doden organismen3.
Ze zijn volledig bacteriedodend, schimmeldodend,
virusdodend en sporendodend, maar toch mild voor
de items die worden ontsmet. Onze gepatenteerde
perazijnzuurformulering is werkzaam bij vrijwel
neutrale pH en de actieve bestanddelen worden
snel afgebroken in drie onschadelijke eindproducten:
CO2, water en azijn.
Met Clinell Perazijnzuurdoekjes is geen voorreiniging
vereist: onze formulering bevat een reinigingsmiddel,
zodat u tegelijkertijd kunt ontsmetten en reinigen.
Clinell Perazijnzuurdoekjes zijn doeltreffender dan
ontsmettingsmiddel op basis van chloor in het
verwijderen van moeilijk te doden organismen,
het verlagen van de ecologische bioburden op
de eigenlijke afdelingen en een besparing van
personeelstijd en kamer doorlooptijd.
Toen een universitair ziekenhuis in het Verenigd
Koninkrijk Clinell Perazijnzuurdoekjes begon te
gebruiken, ging hun aantal infecties met Clostridium
difficile met 72% omlaag en bijgevolg bespaarden ze
naar schatting £ 660.000 per jaar.

PRODUCTINFORMATIE

VERPAKKINGSGROOTTE

CODE

Clinell Peracetic Acid Wipes

Verpakking van 25

CS25

Dispenser voor wandbevestiging

Voor CS25

CS25D

REFERENTIES
1. Biofilms beschermen clusters van micro-organismen.
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2. Traditionele ontsmettingsmiddelen doden losse microorganismen, maar gezien de concentraties die in de
gezondheidszorg worden gebruikt, is de werkzaamheid
tegen biofilms beperkt. Daardoor overleven microorganismen in de biofilm.

3. De biofilm herstelt zich en verspreidt pathogenen weer in
de omgeving. De uitbraak houdt aan.

CLINELL DRAIN DISINFECTANT
Een mix van krachtige oxiderende stoffen
die de structuur van een biofilm afbreken
en zo de kiemen in de biofilm doden.
Ontsmetting van oppervlakken is van vitaal belang
om het risico op in de zorgomgeving ontstane
infecties te verkleinen, maar niet elk oppervlak is
makkelijk te reinigen en ontsmetten. Wastafels en
douches in ziekenhuizen worden blootgesteld aan
veel kiemen, inclusief antibiotica-resistente bacteriën
die gedijen in de natte, voedzame afvoeren waar ze
biofilms vormen.
Van zodra deze biofilms zijn gevormd, kan het
gebruik van wastafels en douches ervoor zorgen dat
de kiemen weer in de omgeving worden verspreid,
waardoor nabije oppervlakken en de handen van de
zorgverleners besmet raken. De kiemen kunnen zo
worden overgedragen op een patiënt. Helaas is het
moeilijk om biofilms uit te roeien met traditionele
ontsmettingsmiddelen. Methoden zoals het
vervangen van afvoerleidingen of de aanwezigheid
van fysieke barrières zijn onpraktisch en ineffectief
gebleken.

Klebsiella spp. en Acinetobacter spp. en
carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae
(CPE).
Clinell Drain Disinfectant heeft perazijnzuur als basis,
wat een bewezen werkzaamheid heeft tegen biofilms
van verschillende soorten. Clinell Drain Disinfectant
heeft een formulering die gebaseerd is op onze
Clinell Perazijnzuurdoekjes en genereert een mix van
krachtige oxiderende stoffen die de structuur van
een biofilm afbreken en zo de kiemen in de biofilm
doden. Net als Clinell Perazijnzuurdoekjes werkt
Clinell Drain Disinfectant met een bijna neutrale pH,
waardoor het micro-organismen hard aanpakt, maar
mild is voor de gewone materialen waarvan afvoeren
zijn gemaakt.

De afvoeren in ziekenhuizen zijn steeds vaker een
bron van uitbraken van infecties die kunnen worden
voorkomen, vooral gram-negatieve bacteriën zoals
Pseudomonas aeruginosa,

PRODUCTINFORMATIE

VERPAKKINGSGROOTTE

CODE

Clinell Drain Disinfectant

Doos met 24 zakjes

CSDD24

1. Vrij zwevende bacteriën hechten zich aan het oppervlak
van de afvoer.

2. Bacteriën vermenigvuldigen zich en scheiden stoffen
af die een beschermende biofilm vormen. Traditionele
ontsmettingsmiddelen slagen er niet in om hierin door te
dringen (in lagere concentraties).

3. Stromend water spat op, waardoor de bacteriën
overgedragen worden in de klinische omgeving, op
zorgverleners en patiënten.

CLINELL DOEKJES MET 2%
CHLOORHEXIDINE IN 70%
ISOPROPYLALCOHOL
Conform richtlijnen

Beter dan traditionele methoden

Voldoet aan richtlijnen die infecties moeten
voorkomen geassocieerd met het inbrengen en
behandelen van centraal veneuze katheters. Zoals
beschreven in: epic 21, NICE2, UK Department of
Health High Impact Interventions3 en CDC4.

Bewezen betere werking dan 70 % alcohol en
10 % povidonjood om infecties te voorkomen
die het gebruik van centraal veneuze en
arteriële katheters kunnen veroorzaken7-10.

Snelle werking, langdurig effect

Bewezen daling van het aantal kathetergerelateerde
bloedbaaninfecties met 75 %11,12.

Biedt het voordeel van snelle antimicrobiële en
uitstekende residuele werking.

Bewezen doeltreffendheid
Bewezen doeltreffende desinfectie van centraal
veneuze katheterhubs en poorten5,6.
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Bewezen daling

CLINELL DOEKJES MET 2%
CHLOORHEXIDINE IN 70%
ISOPROPYLALCOHOL
Doekjes voor het desinfecteren van
niet-invasieve medische hulpmiddelen,
zoals veneuze en arteriële katheters,
perifere katheters, naaldloze connectors
en het flesdopje van hemocultuurflesjes.

UK DEPARTMENT OF
HEALTH HIGH IMPACT
INTERVENTIONS
CENTRAAL VENEUZE KATHETER ZORGBUNDEL
Kathetertoegang - Desinfectie poorten of
hubs met 2 % chloorhexidinegluconaat in 70 %
isopropylalcohol vóór toegang van de katheter.
PERIFERE INTRAVENEUZE KATHETER ZORGBUNDEL
Kathetertoegang – Gebruik 2 %
chloorhexidinegluconaat in 70 % isopropylalcohol om
de poort te desinfecteren voordat vloeistof of injecties
via de katheter toegediend worden.
HEMODIALYSEKATHETER - ZORGBUNDEL
Kathetertoegang – Desinfectie poorten of hubs met
2 % chloorhexidinegluconaat in 70 % isopropylalcohol
vóór toegang van de katheter.
HEMOCULTUUR
Desinfecteer de bovenkant van de hemocultuurflesjes
met een doekje geïmpregneerd met 2 %
chloorhexidinegluconaat in 70 % isopropylalcohol en
laat drogen gedurende 15 seconden.

0050

CLASS IIA MEDICAL DEVICE

PROJECTRICHTLIJNEN EPIC 2
DE EPIC 2-RICHTLIJNEN OM INFECTIES TE VOORKOMEN DIE
GEASSOCIEERD WORDEN MET HET GEBRUIK VAN CENTRAAL
VENEUZE KATHETERS
Bloedbaaninfecties als gevolg van het inbrengen en behandelen van centraal
veneuze katheters (CVC) behoren tot de gevaarlijkste complicaties in de
gezondheidszorg. Ze verergeren de ernst van de onderliggende ziekte waaraan
de patiënt lijdt, verlengen het ziekenhuisverblijf en verhogen de medische
kosten.

CONCLUSIES VAN HET RAPPORT
OVER HET EPIC 2-PROJECT:
CVC33 Gebruik bij voorkeur een alcoholhoudende
chloorhexidinegluconaatoplossing om de injectiepoort
of katheterhub te desinfecteren vóór en nadat het
materiaal gebruikt is voor toegang tot het systeem.
CVC44 Als naaldloos materiaal gebruikt wordt, beperk dan het
risico op contaminatie door de toegangspoort te desinfecteren
met een alcoholhoudende chloorhexidinegluconaatoplossing.
PRODUCT

VERPAKKINGSGROOTTE

Doekjes met 2%
Doos met 240 doekjes
chloorhexidine in 70%
isopropylalcohol

CODE
CA2C240

GEBRUIK ONTSMETTINGSMIDDELEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VÓÓR GEBRUIK STEEDS HET
ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. CONTROLEER DE RICHTLIJNEN VAN DE FABRIKANT ALVORENS
MATERIAAL TE ONTSMETTEN MET DIT PRODUCT.
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ONTWIKKELD
VOOR REGELMATIG
GEBRUIK, MET ALOË
VERA EN HYDRATERENDE
ELEMENTEN VOOR
EEN GEZONDE,
ZACHTE HUID

VERZORGEND WASSEN
VOOR PATIËNTEN
Na 7 dagen in het ziekenhuis bleek 62 % van alle patiënten een
enterokokkenbesmetting op de handen te hebben opgelopen. Binnen
de 48 uur had 39 % van alle patiënten ten minste één ziektekiem op de
handen die een zorginfectie kan veroorzaken.
Veilige oplossing
Carell/Clinell Washandjes voor patiënten
rekenen af met het risico op overdracht
van micro-organismen dat verbonden is
aan het gebruik van waskommen. Zware
kommen water optillen en verplaatsen
is minder vaak nodig, wat het risico
vermindert dat water gemorst wordt of
de kom valt.61,62,63
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Snel en gebruiksvriendelijk
Met washandjes worden de omslachtige
traditionele methoden om patiënten
te wassen overbodig: gedaan met
kommen, doeken, zeep, lotions en
water klaarmaken. Ook afdrogen met
een handdoek is niet meer nodig,
en dat verkleint de afvalberg en het
kostenplaatje. Personeelsleden volgen de
richtlijnen ook beter op.

Minder overdracht
Een betere patiënthygiëne vermindert
het aantal micro-organismen dat zich
kan verspreiden naar zorgverleners,
bezoekers en de omgeving.

CARELL
WASHANDJES | SHAMPOOKAP
Grote, zachte, reinigende en hydraterende
washandjes en shampookap zonder
naspoelen: totaaloplossing om het
hele lichaam te wassen.

Neutrale reiniging van het lichaam
Wasbeurt voor het hele lichaam
Te gebruiken voor gezicht, hals, borst,
armen, perineum, benen, rug, billen, haar
en schedel. De shampookap zonder naspoelen maakt het assortiment compleet.

Warm in een handomdraai
Gebruik CBBGL8 op kamertemperatuur
of plaats het product in een Clinell-
verwarmer.
Dermatologisch geteste formule
Huidneutrale pH-waarde van 5,5.
Vrij van alcohol, lanoline en parabenen.
Clinell-verwarmer
Zowel Carell washandjes en Carell shampookap als Clinell Washandjes met
Chloorhexidine en Clinell Shampookap
met Chloorhexidine kunnen op kamertemperatuur gebruikt worden of opgewarmd
worden. De Clinell-verwarmer is GRATIS*
beschikbaar en is speciaal ontworpen om
vochtige doekjes op te warmen en op de
optimale temperatuur te houden die aangenaam is voor de patiënt.

Eenvoudig wassen zonder naspoelen
Ontworpen om het lichaam met één
makkelijke handeling te wassen en te
hydrateren.
Bevordert een gezonde, zachte huid
Bevat aloë vera en toegevoegde hydraterende bestanddelen.

PRODUCT
Washandjes 8
Shampookap

62,2 %

VAN
DE WASKOMMEN IS
BESMET MET ZIEKEN
HUISPATHOGENEN3

VERPAKKING
Verpakking van 8
Per stuk

WASHANDJE 1:
gezicht, nek en borst

WASHANDJE 2:
rechterarm en -oksel

WASHANDJE 3:
linkerarm en -oksel

WASHANDJE 4:
perineum

WASHANDJE 5:
rechterbeen en -voet

WASHANDJE 6:
linkerbeen en -voet

WASHANDJE 7:
rug

WASHANDJE 8:
billen

CODE
CBBGL8
PRSHMC1

*voor meer info, contacteer ons voor de voorwaarden
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CLINELL CHLOORHEXIDINE
WASHANDJES | SHAMPOOKAP
De grote antiseptische wegwerpwashandjes
om het hele lichaam te wassen bieden
samen met de shampookap de perfecte
oplossing vóór opname of op intensieve
zorgen.
Antibacteriële reiniging van het lichaam met Chloorhexidine
Tot zes uur bescherming
Clinell Washandjes met Chloorhexidine
bevatten 2 % chloorhexidinegluconaat,
dat schadelijke bacteriën vermindert
die zich op uw huid bevinden, en zich
bovendien na gebruik nog urenlang aan
uw huid bindt om ze te beschermen.
Voor koud of warm gebruik
Gebruik de washandjes op
kamertemperatuur of plaats ze in een
Clinell-verwarmer. U geniet dan meteen
van een warm washandje.

Biedt een snelle bactericide werking
Helpt de strijd aan te gaan tegen een
brede waaier van micro-organismen die
infecties veroorzaken.
Antibacteriële barrière
In tegenstelling tot gebruikelijke zeep en
wasproducten voor het lichaam fungeert
de binding van chloorhexidine als een
onzichtbare, antibacteriële barrière die
het aantal bacteriën op uw huid urenlang
blijft beperken. Dat geeft u een extra
bescherming tijdens uw ziekenhuisverblijf
en de medische procedures.

Indicaties
• Residuele bescherming tot zes uur lang
• Snelle bactericide werking
• Ook geschikt voor preoperatieve
reiniging van de huid
Bewezen technologie
Het is bewezen dat doekjes met
chloorhexidinegluconaat de
verspreiding van pathogenen in een
ziekenhuisomgeving verminderen.
De huidige gegevens tonen aan dat
chloorhexidinedoekjes nuttig zijn op
de afdeling intensieve zorgen, in het
ziekenhuis en vóór opname.
Volledige wasbeurt
De verpakking bevat 8 washandjes, zodat
elke zone grondig gewassen kan worden
zonder hetzelfde doekje voor een tweede
zone te moeten gebruiken.

Waarom chloorhexidinegluconaat
doeltreffend werkt
Cytoplasmalek
Chloorhexidine
Celwandbreuk
Bacteriën

Chloorhexidine

Huid

Bacteriën

Beschermende
chloorhexidine
laag

Huid
Bacteriën

De positief geladen
chloorhexidinemolecule wordt
aangetrokken tot de negatief geladen
celwand van de bacteriën.

BEVAT 2 % CHLOORHEXIDINEGLUCONAAT DAT
SCHADELIJKE BACTERIËN
OP DE HUID DOODT
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Chloorhexidine bindt aan de celwand,
waardoor die scheurt. Dat veroorzaakt
een lek van het cytoplasma, lysis en
celdood.

Positief geladen chloorhexidinemoleculen
binden aan de proteïnen in menselijke
weefsels en geven ze langzaam vrij.
Zo vormt zich een laag langdurige
bescherming.

PRODUCT
VERPAKKING
Washandjes met chloorhexidine 8, NOTIF1030 (BE)
Verpakking van 8
Shampookap met chloorhexidine, NOTIF1140 (BE)
Per stuk
Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.

CODE
CHGWGL8BE
CHGSC1BE

De handhygiëne van patiënten is de volgende
grote stap in het voorkomen van infecties1
De patiëntendoekjes van Carell zijn specifiek ontwikkeld om
de persoonlijke hygiëne in stand te houden. Ze mogen worden
gebruikt op het lichaam, de handen en het gezicht.
De doekjes, die mild genoeg zijn voor dagelijks gebruik,
bevatten aloë vera en toegevoegde hydraterende bestanddelen
om een gezonde, zachte huid te bevorderen en zo de hygiëne
en het comfort van de patiënt tijdens het ziekenhuisverblijf te
verbeteren.
Patienthygiëne is een cruciaal aspect in het voorkomen van
zorginfecties1·2.
In ziekenhuizen is gebleken dat gebieden in de buurt van de
patiënt en andere oppervlakken die veel worden aangeraakt een
hoge concentratie aan micro-organismen bevatten, waardoor het
risico op infectie toeneemt.

De patientendoekjes van Carell geven
patiënten de mogelijkheid om fris te blijven
en eenvoudig de huid schoon te houden.

PRODUCT
Carell Patiëntendoekjes (10)
Carell Patiëntendoekjes (24)
Maceratable verpakking
Carell Patiëntendoekjes (24)
Clipverpakking

VERPAKKING
10 stuks
24 stuks

CODE
CRW10
CHF24

40 stuks

CPP40

Houdt de huid schoon en fris
De patiëntendoekjes van Carell zijn universele
doekjes voor het lichaam, de handen en het
gezicht.
In overeenstemming met Epic 3, Place en de
NHS Quality Accounts
ldeaal voor het reinigen van de handen voor het
eten en na gebruik van het toilet.
Bevat geen alcohol, lanoline en parabenen
De doekjes zijn mild voor de huid, bedoeld voor
veelvuldig gebruik en veroorzaken geen droogheid of irritatie.
Kunnen bij het bed worden bewaard
De 40-stuksverpakking van de Carell Patiëntendoekjes heeft een geïntegreerde clip waardoor ze
gemakkelijk kan worden bevestigd aan het bed
en het nachtkastje.
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen
ldeaal voor individueel gebruik door patiënten
tijdens langdurige of korte ziekenhuisverblijven.
Verkrijgbaar als maceratable variant
Het gebruikte doekje kan gebruiksvriendelijk,
veilig en gemakkelijk via de macerator verwijderd
worden.

REFERENTIES
1. Landers et al. Patient·centered hand hygiene: the next step in infection prevention. Am J Infect Control. Mei 2012; 40 (4 Suppl 1):S11-7. doi: 10.1016/j.ajic.2012.02.006.
2. Bumett E. Perceptions, attitudes and behaviour towards patient hand hygiene. Am J Infect Control 2009;37:638-42.

Incontinentie-geassocieerde dermatitis
De pH-waarde van de
huid is meestal ietwat
zuur (5,0-5,9). Dit
helpt beschermen
tegen bacteriën,
virussen en schimmels.

Continue druk en
wrijving veroorzaakt
een verminderde
doorbloeding,
waardoor de weefsels
minder zuurstof en
voedingsstoffen
krijgen. Dit kan
leiden tot diepe
weefselbeschadiging.

Urine bevat ureum, een
stof die wordt omgezet
in ammoniak.
Ammoniak verhoogt
de pH-waarde van
de huid, beïnvloedt
de natuurlijke
barrière en
verzwakt de huid.

Vloeibare ontlasting
bevatten enzymen die de
huid kunnen beschadigen.
Bacteriën uit de
stoelgang dringen
de verzwakte huid
binnen en kunnen
het risico op een
secundaire infectie
vergroten.
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lncontinentie-geassocieerde dermatitis
(lAD) is een ontsteking van de huid die
voorkomt wanneer urine of ontlasting in
contact komt met de huid.1
lAD treft mensen uit alle
leeftijdsgroepen. De huid raakt
beschadigd door vocht en irriterende
stoffen die van verschillende bronnen
afkomstig kunnen zijn. Urine en/of
ontlastingsincontinentie is er daar een
van. Urine en ontlasting bevatten allerlei
chemische irriterende stoffen en vocht,
wat lAD in de hand kan werken.2
lAD komt in de kritische zorg voor bij
naar schatting 36-50% van de patiënten
die geen welomlijnd preventief
huidverzorgingsprogramma volgen.3,4
lAD is een vaak voorkomende
complicatie van incontinentie die de
integriteit van de huid aantast en het
risico op huidinfecties en doorligwonden
verhoogt.1
Naar schatting een op de vijf
ziekenhuispatiënten heeft een
doorligwonde. In het Verenigd
Koninkrijk komt dat op elk ogenblik neer
op minstens 20.000 ziekenhuispatiënten.
Jaarlijks krijgen zo’n 400.000 patiënten
in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe
doorligwonde. Daar betaalt het Britse
gezondheidszorgstelsel een hoge prijs
voor, vooral omdat in ernstige gevallen
een verlengde ziekenhuisbehandeling
nodig is en risicopatiënten moeten
worden beschermd. De jaarlijkse kosten
schommelen tussen £ 1 ,8 miljard en
£ 2,6 miljard.5

De preventie van lAD is traditioneel
tweeledig. Er wordt eerst geprobeerd
blootstelling aan urine of ontlasting
te vermijden of te beperken.
Daarnaast wordt er een gestructureerd
huidverzorgingsprogramma gevolgd
dat bestaat uit mild reinigen, hydrateren
en een huidbeschermend product
aanbrengen.2,4,6-8
Deze opeenvolging van stappen is
arbeids- en tijdsintensief, waardoor
de therapie vaak niet zo goed wordt
opgevolgd. Contiplan integreert
al deze stappen in een doekje
en biedt zorgverleners zo een
gebruiksvriendelijke totaaloplossing.
We beschikken nu over steeds
meer klinisch bewijs in verband
met het belang van een welomlijnd
huidverzorgingsprogramma om lAD
zowel te voorkomen als te behandelen.
Alle studies raden een drieledige
aanpak aan van mild reinigen, een
vochtinbrengend product aanbrengen
en een huidbarrièreproduct
gebruiken.2,4,6-8

Dankzij de doekjes voor
continentiezorg van
Contiplan kunt u dit
huidverzorgingsprogramma
in een eenvoudige stap
uitvoeren.

7-in-1
werking

Barrièrebescherming
De geïntegreerde
dimethiconebarrière
beschermt tegen ongewenst
vocht en bevordert zo de
genezing. Bijgevolg zijn extra
barrièrecrèmes niet nodig,
waardoor de gevoelige huid niet
zo vaak moet worden aangeraakt
en er minder schade als gevolg
van wrijving optreedt.
Reinigend
De milde, zeepvrije reinigende
formule verwijdert ontlasting
en urine doeltreffend in één
beweging, waardoor de huid
minder moet worden aangeraakt.
De doekjes hebben een licht
parfum dat geurtjes helpt te
neutraliseren, waardoor de
patiënt zich fris en comfortabel
voelt.
Vochtinbrengend

In 88 ziekenhuizen in de VS was 62,2%
van de waskommen besmet met vaak
voorkomende ziekenhuispathogenen.

Kalmerend

Waskommen
Veilige oplossing
Met de Contiplan-doekjes bestaat er
geen risico van overdracht van microorganismen via verontreiniging van de
waskom en vermindert de noodzaak
om zware waskommen met water op
te tillen en te vervoeren, wat betekent
dat er minder risico is op morsen en
mogelijk vallen. 9-11

Toegevoegde vochtinbrengende
bestanddelen helpen droge
huid, die kan optreden door
herhaaldelijk wassen met water
en zeep, te voorkomen.

Snel en gebruiksvriendelijk
De doekjes vervangen de omslachtige
traditionele methodes om patienten te
wassen, waarvoor een kom, washandjes,
zeep, lotions en water nodig zijn.
Ze maken afdrogen met een handdoek
overbodig, waardoor er minder afval is,
het personeel de therapie beter naleeft
en er geld wordt bespaard.

Vermindert overdracht
Als de hygiene van de patienten
verbetert, zijn er minder microorganismen die kunnen worden
overgedragen op professionele
zorgverleners, bezoekers en de
omgeving.

Kamille helpt om de geïrriteerde
huid te kalmeren en vermindert
de jeuk.
Langdurige bescherming
De barrièrefunctie biedt een
langdurige beschemring tegen
ongewenst vocht en bevordert
zo de genezing.
Hypoallergeen
Dermatolpgisch getest met een
neutrale pH.
Natuurlijke
plantenextracten

PRODUCT
Contiplan 8
Contiplan 25

VERPAKKING
Verpakking van 8
Verpakking van 25

CODE
CON8
CON25

Omvat Hamamelis om een
gezonde huid te helpen
bevorderen.

rediair™
rediair™
rediair™
rediair™

Professionele HEPA-14-luchtfiltratie
Professionele HEPA-14-luchtfiltratie
Professionele
Professionele
HEPA-14-luchtfiltratie
HEPA-14-luc

Rediair is onderdeel van ons snel groeiende aanbod van kapitaalgoederen. Het is ontworpen om het
aantal levensvatbare pathogenen in de lucht te helpen verminderen en biedt professionele
Rediair
is onderdeel
van ons en
snel
groeiende aanbod van kapitaalgoederen. Het is ontworpen om het
luchtzuivering
aan bedrijven
gezondheidszorgorganisaties.
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bedrijven en gezondheidszorgorganisaties.
van de makers van

clinell®®
clinell
clinell®

van de makers van
van de makers van

Led-indicator

De van kleur veranderende
indicator geeft meteen
de luchtkwaliteit van een
kamer weer

Lichte
composiet
koolstoffilters

Intelligente
deeltjessensor

10x
effectiever dan
consumentenmachines

Asymmetrische
centrifugaalventilatoren

Regelt de snelheid
van de ventilator
in real time om de
luchtkwaliteit op peil te
houden

Effectiever in de
absorptie van
verontreinigende
stoffen dan
alternatieven op basis
van steenkool

Dubbele ventilatoren
en verzegelde motoren
zonder borstels zorgen
voor een uitzonderlijk
hoog debiet van 600
m3/u voor de toevoer
van schone lucht
(CADR)

Dual boost intake
HEPA-14-filters vangen
10x meer deeltjes op
dan huishoudelijke
H13-filters

Over onze fabrikant GAMA Healthcare
Gama Healthcare is een toonaangevend infectiepreventiebedrijf met een sterke
geschiedenis van innovatie en groei voor de UK thuismarkt en voor de internationale
partners. Al 5 jaar op rij zijn ze erkend als één van de snelst groeiende internationale
bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en momenteel hebben ze de prestigieuze
Queen’s Award for Enterprise in International Trade in het bezit

PRODUCTINFORMATIE
Rediair

VERPAKKINGSGROOTTE

GAMA Healthcare Ltd.,

CODE

1 stuk Maylands Avenue,
RAIR-EU
The Maylands Building,
GAMA
Healthcare Ltd.,
Hemel Hempstead,
Hertfordshire, HP2 7TG, VK.
Set van filters T:
1 paar
RAIR-S01
The+ Maylands
Building,
Maylands
Avenue,
44 Healthcare
(0)20 7993
0030
info@gamahealthcare.com
GAMA
GAMA
Ltd.,E:
Healthcare
Ltd.,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, VK.
The MaylandsThe
Building,
Maylands
Maylands Avenue,
Building, Maylands Avenue,
T: + 44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com
Hemel Hempstead,
Hemel
Hertfordshire,
Hempstead,
HP2 7TG, VK.
Hertfordshire, HP2 7TG, VK.
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PRODUCTINFORMATIE

VERPAKKINGSGROOTTE

Rediroom

1 stuk

Rediroom isolatietent kort

2 stuks
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CLINELL

PRODUCTENOVERZICHT

UNIVERSAL RANGE
Multipurpose wipes and spray for surface disinfection and cleaning of non-invasive medical devices.
PRODUCT
Universal Wipes Adhesive Back 50 *
Universal Wipes Clip Pack 50 *
Universal Wipes Tub 100 *
Universal Wipes Tub Refill 100 *
Universal Wipes 200 *
Universal Wipes Bucket 225 *
Universal Wipes Bucket Refill 225 *
Universal Spray 500ml *
Wall Mounted Dispenser

UNIT OF ISSUE
Pack of 50
Pack of 50
Tub of 100
Refill of 100
Pack of 200
Bucket of 225
Refill of 225
500ml Bottle
(for CW200)

ORDER CODE
CWAB50
CWCP50
CWTUB100
CWTUB100R
CW200
CWBUC225
CWBUC225R
CDS500
CWD

PERACETIC ACID RANGE
Peracetic Acid Wipes (formerly Sporicidal Wipes) and Drain Disinfectant for enhanced disinfection
against hard-to-kill organisms.
PRODUCT
Peracetic Acid Wipes *
Drain Disinfectant
Wail Mounted Dispenser

UNIT OF ISSUE
Pack of 25
Pack of 24
(for CS25)

ORDER CODE
CS25
CSDD24
CS25D

2% CHLORHEXIDINE IN 70% ALCOHOL
Powerful, fast acting antimicrobial formula with proven residual activity.
PRODUCT
2% Chlorhexidine in 70% Alcohol Wipes *

UNIT OF ISSUE
Box of 240 wipes

ORDER CODE
CA2C240

CHLORHEXIDINE BATHING RANGE
Large, disposable, antiseptic body cleansing range, perfect for pre-admission and ITU bathing.
PRODUCT
Chlorhexidine Shampoo Cap
Chlorhexidine Wash Gloves

UNIT OF ISSUE
Single unit
Pack of 8

*

18

DIALEX BIOMEDICA COMPLETE ZORG

ORDER CODE
CHGSC1BE
CHGWGL8BE

BED BATHING RANGE
Large, soft, rinse-free, cleansing and moisturising wipes for a complete full body bathing solution.
PRODUCT
Shampoo Cap
Bedbath Gloves 8

UNIT OF ISSUE
Single unit
Pack of 8

ORDER CODE
PRSHMC1
CBBGL8

CONTIPLAN RANGE
A complete all-in-one continence care solution to cleanse, moisturise and protect, in one easy wipe.
PRODUCT
All in One Cleansing Cloths 8
All in One Cleansing Cloths 25

UNIT OF ISSUE
Pack of 8
Pack of 25

ORDER CODE
CON8
CON25

INDICATOR PRODUCTS
Tape and Notes to fill out and attach prior to, or after disinfection to show that equipment has been or
needs to be sanitised.
PRODUCT
Indicator Notes Red
Indicator Notes Green
Indicator Tape
Indicator Tape Wall Mounted Dispenser

UNIT OF ISSUE
4 x 250 notes
4 x 250 notes
Single unit (100m roll)
(for CCIT100)

ORDER CODE
CCIN1000R
CCIN1000G
CCIT100
CCIT100D

Dialex Biomedica B.V.
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Nederland
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