HALYARD* GESLOTEN UITZUIGSYSTEMEN
Met BALLARD* technologie

ONDERBREKING VAN HET BEADEMINGSCIRCUIT
VERHOOGT HET RISICO OP KRUISBESMETTING –
EEN BELANGRIJKE OORZAAK VAN VAP1
•

 eademingsgerelateerde pneumonie (VAP) is de meestvoorkomende
B
fatale gezondheidszorggerelateerde infectie, die optreedt bij 28% van
de beademde patiënten.2 Een best practice ter preventie van VAP is
het toepassen van een gesloten beademingscircuit om patiënten te
beschermen.3

•

Het behoud van een gesloten beademingscircuit wordt aanbevolen
door de American Association for Respiratory Care (AARC)3.

•

Een gesloten circuit houdt de beademing en zuurstoftherapie in stand
tijdens het uitzuigen en voorkomt de daling van longvolume met
ongeveer 50% die wordt waargenomen wanneer uitzuiging plaatsvindt
na loskoppeling van de beademing4.

•

 esloten uitzuiging is een best practice ter bescherming van patiënten
G
en zorgverleners.3,5
- Vermindert het risico op contaminatie door externe pathogenen5
- Vermindert kolonisatie binnen het circuit5
- Ontworpen om zorgverleners te beschermen tegen blootstelling aan
lichaamsvloeistoffen

VERBETERDE INFECTIEBEHEERSING ZET
EEN NIEUWE STANDAARD VOOR HET BEGRIP
‘SCHOON’
Als toonaangevende producent op het gebied van gesloten
uitzuiging heeft Halyard met zijn gesloten uitzuigsystemen
de prestaties van infectiebeheersing weten te verbeteren
en daarmee de standaard van zorg bij gesloten uitzuiging
opnieuw gedefinieerd. Dankzij deze unieke prestaties op het
gebied van infectiepreventie is kruisbesmetting aantoonbaar
verminderd, en daarmee ook het verblijf van patiënten op de
intensive care en de bijbehorende kosten.6 HALYARD* gesloten
uitzuigsystemen kunnen in elke patiëntbehoefte voorzien en
is zodoende een krachtig instrument tegen deze dodelijke
zorginfectie.

“ De pathogenese van VAP [...] is gerelateerd aan twee
afzonderlijke, maar aan elkaar verwante processen:
de kolonisatie van de spijsverterings- en luchtwegen
met pathogene bacteriën, en de aspiratie van
gecontamineerde secreties.”
– Kollef, et al. Respiratory Care, 2005

AANGETOOND: EEN 89%
7
SCHONERE KATHETERTIP
Het HALYARD* gesloten uitzuigsysteem met
turboreiniging, voorzien van BALLARD* technologie,
is de enige katheter die wordt teruggetrokken in
een geïsoleerde en vacuüm afgesloten turbulente
reinigingskamer. De turbulente reiniging zorgt
voor een 89% schonere kathetertip in vergelijking
met een standaard gesloten uitzuigsysteem.7 Deze
verminderde kolonisatie draagt bij tot afname van
het risico op beademingsgerelateerde voorvallen
(VAE) bij uw beademde patiënten.
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MEERVOUDIGE TOEGANG. MEERDERE
INGREPEN. ÉÉN GESLOTEN CIRCUIT.
Het HALYARD* gesloten uitzuigsysteem met
multitoegangspoort omvat een compact, roterend
verdeelstuk met meerdere poorten die toegang bieden
tot de luchtwegen van de patiënt zonder de integriteit
van het gesloten circuit in gevaar te brengen. En met een
gesloten circuit kunt u uw patiënt beschermen tegen
kruisbesmetting en VAE.

VERPAKKING BEVAT KATHETER VOOR HALYARD*
GESLOTEN UITZUIGSYSTEEM MET TURBOREINIGING
Extra vervangende katheters beschikbaar

ROTEREND VERDEELSTUK KLIKT VAST IN POSITIE zodat het circuit
gesloten blijft
MEDICI KUNNEN UITZUIGINGEN EN ANDERE INGREPEN UITVOEREN,
ZOALS BRONCHOALVEOLAIRE LAVAGE, BRONCHOSCOPIE OF
MDI-GENEESMIDDELTOEDIENING terwijl het gesloten beademingscircuit
gehandhaafd blijft, zoals wordt aanbevolen om VAE te voorkomen
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het inbrengen van de
bemonsteringskatheter
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OOK VERKRIJGBAAR:
HALYARD* MINI-BAL KATHETER
VOOR BRONCHIALE
ASPIRATIEMONSTERS
Ontworpen voor gebruik
met het HALYARD*
multitoegangspoortsysteem.
Breng de HALYARD* Mini-BAL
katheter in via de alternatieve poort
om een monster uit de onderste
luchtwegen te verkrijgen zonder
het beademingscircuit te openen.
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voor een schonere
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MANCHETBAND
voorkomt dat de
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teruggetrokken

Als wereldwijd leider op het gebied van
VAE-preventie biedt Halyard Health een
uitgebreide reeks producten, voorlichting,
training en compliance-programma’s om u
te helpen bij het ontwikkelen van uw best
practice-protocol waarmee u uw patiënten
kunt beschermen tegen VAE.
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AFBEELDING 1: HALYARD* gesloten uitzuigsysteem met turboreiniging,
na 72 uur, toont een afname van ruim 89% van de gemiddelde
kolonisatie van de kathetertip ten opzichte van de controlekatheters na
24 uur (p<0,001)7

AFBEELDING 2: HALYARD* TURBOREINIGING
NA 72 UUR VERSUS TY-CARE® NA 48 UUR
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AFBEELDING 2: Het gesloten uitzuigsysteem met turboreiniging, na
72 uur, toont een afname van 50% van de gemiddelde kolonisatie van de
kathetertip ten opzichte van de Ty-Care® controlekatheters na 48 uur.
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Stuur voor meer informatie een e-mail aan
customerservice.bnl@hyh.com of ga naar
www.halyardhealth.nl

KNOWLEDGE NETWORK* Klinische voorlichting
Deskundige klantenservice
Professionele buitendienst
Hulpmiddelen & best practices
Klinisch onderzoek
Streven naar perfectie

www.halyardhealth.nl.

*

 edeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Halyard Health, Inc. of
G
haar filialen. ©2016 HYH. Alle rechten voorbehouden. HC691-00-NL

