Mondzorg

Mondzorgkits & losse componenten

MEER KEUZE.
MEER COMPLIANCE.
EENVOUDIGER IN GEBRUIK.
Een compleet assortiment oplossingen voor mondzorg, ontworpen door verpleegkundigen,
voor verpleegkundigen

mini

MONDZORG IS ONMISBARE ZORG
VOOR BEADEMDE PATIËNTEN.
HET BELANG VAN MONDZORG
OP DE INTENSIVE CARE IS GOED
GEDOCUMENTEERD.5
• 6
 3% van de patiënten op de intensive care vertoont kolonisatie in de mond
van pathogenen in samenhang met VAP.6
• D
 e afwezigheid van voldoende speeksel bij geïntubeerde patiënten
veroorzaakt ernstige xerostomie (droge mond), wat kan bijdragen tot het
optreden van mucositis (ontsteking van het mondweefsel) en orofaryngeale
kolonisatie met gramnegatieve bacteriën.7
• A
 ls bij een geïntubeerde patiënt geen effectieve en complete mondhygiëne
wordt toegepast, ontstaat er binnen 48 uur bacteriële plaque op het gebit.8
• N
 aarmate de tandplaque toeneemt, neemt ook de kans op pneumonie toe.10

Zonder intensieve mondzorg ontstaat er tandplaque, waardoor het risico op VAP toeneemt.9

• U
 itgebreide mondhygiëne wordt o.a. door de volgende toonaangevende
organisaties erkend als essentieel bij het voorkomen van HAP en VAP:
- NHS: National Health Service – VK15
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)17
- Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)11
- American Association of Critical Care Nurses (AACN)12
- Institute for Healthcare Improvement (IHI)13
- Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO);
Robert Koch-Institut16

VAP IS EEN BELANGRIJK KLINISCH PROBLEEM...
DAT HOGE INCIDENTIECIJFERS,
STERFTECIJFERS EN KOSTEN MET ZICH MEEBRENGT1
PREVENTIEMAATREGELEN ZIJN ALTIJD DE MOEITE WAARD
ZELFS ALS HIERMEE MAAR ÉÉN GEVAL VAN VAP WORDT VOORKOMEN
• O
 ngeveer 60% van alle sterfgevallen onder patiënten
met zorginfecties wordt in verband gebracht met
ziekenhuisgerelateerde pneumonie en dit sterftecijfer is
hoger bij patiënten die VAP ontwikkelen.1

Avanos hecht belang aan het bieden van een reeks
innovatieve, effectieve klinische oplossingen waarmee artsen
het risico van VAP kunnen beperken. Hiertoe behoren:

• Z
 o’n 8% to 28% van de patiënten op de intensive care
ontwikkelt VAP.2

AVANOS* Mini-BAL bemonsteringskatheter

• H
 et sterftecijfer onder patiënten die ziekenhuisgerelateerde
pneumonie oplopen is 20% tot 41%.3
• V
 AP verlengt de verblijfsduur van patiënten op de
intensive care met 4 tot 6 dagen.4

MICROCUFF* endotracheale tubes
AVANOS* gesloten uitzuigsystemen met turboreiniging
AVANOS* mondzorgkits (kits, componenten/pakketten
& complianceprogramma)

• N
 aar schatting brengt elk geval van VAP een
kostenverhoging van € 33.000 met zich mee.3

NU VERKRIJGBAAR:
AVANOS* Oral Care Kit (q4), mini-kit en losse componenten
AVANOS*
Oral Care
Moderate Kit

AVANOS*
Oral Care Kit – q4
AVANOS*
Oral Care
Advanced Kit

AVANOS*
Oral Care
Kit - Mini

MET DE PRODUCTEN UIT ONS PORTFOLIO KAN
AAN ELK PROTOCOL WORDEN VOLDAAN
COMPONENTEN/PAKKETTEN

KENMERKEN

VOORDELEN

AVANOS* PREP-PAKKET

Zelfreinigende Yankauer met hoes en
PEEP-afsluiting

Reinigt aanslag en secreties uit de schacht
na uitzuiging

met zelfreinigende Yankauer met hoes,
suctiehandvat, Y-connector

AVANOS* Yankauer met zelfreinigende hoes na gebruik...
zonder afspoelen.
Standaard Yankauer zonder
afspoelen na gebruik...
met afspoelen.
Atraumatische tip met hoge stroomsnelheid en
meerdere openingen

Biedt snelle en effectieve verwijdering van
secreties.

Ergonomisch vormgegeven suctiehandvat,
past op alle suctiehulpmiddelen

Biedt de zorgverlener een
gebruiksvriendelijke reinigingsprocedure

Zachte aan-uitschakelaar op het suctiehandvat

Biedt eenvoudige uitzuigregeling.
Zachte gebruiksvriendelijke knop.

Klemoptie op het suctiehandvat

Biedt handige en schonere opslag na elk
gebruik

Y-connector

Biedt meerdere functies in één houder

AVANOS*
TANDENBORSTELPAKKET
met suctietandenborstel en
applicatorswab

Soepele tandenborstel uit één stuk met zachte
en flexibele haren

Voorkomt het uitvallen van borstelharen.
Reinigt aanslag en secreties.
Tanden poetsen helpt bij het verminderen
van tandplaque.13

AVANOS*
SUCTIESWABPAKKET
met suctieswab en
applicatorswab

Lange gehoekte suctieswab met zachte sponstip

Bevordert de toegang tot de mond van de
patiënt vanaf de zijkant van het bed.
Stimuleert, reinigt en verfrist het
mondslijmvlies.

Grote uitzuigopening in de swab

Vermindert het risico op verstopping.

Flexibele slang

Zorgt voor flexibel manoeuvreren bij het
uitzuigen van het orofaryngeale gebied.

AVANOS*
SUCTIEKATHETERS

AVANOS PAKT DE BEKENDE RISICOFACTOREN
VOOR VAP AAN MET FLEXIBELE,
GEBRUIKSVRIENDELIJKE MONDZORGKITS
AVANOS* MONDZORGKITS VOOR VOLWASSENEN HEBBEN
DE VOLGENDE KENMERKEN:
• D
 ankzij de kleurgecodeerde verpakking kunnen zorgverleners specifieke
componenten eenvoudig herkennen en de compliance op het gebied van
mondzorg eenvoudig navolgen.
• D
 e rechthoekige kits zijn voorzien van een wandhaak, zodat deze eenvoudig binnen
handbereik zijn in de kamer van de patiënt en de compliance wordt bevorderd.
• A
 fzonderlijke pakketten bieden zorgverleners de mogelijkheid per keer het
juiste hulpmiddel te kiezen op basis van de behoeften van de patiënt en het
betreffende ziekenhuisprotocol.

AVANOS* ORAL CARE KIT – q4 | ART. 99946
Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur
1 - Prep-pakket (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
2 - Tandenborstelpakketten (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en
1 lege beker voor oplossing)
4 - Suctieswabpakketten (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en
1 lege beker voor oplossing)
2 - Suctiekatheters
Verpakking: 16/doos

AVANOS* ORAL CARE ADVANCED KIT | ART. 25928
Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur
1 - Prep-pakket (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
2 - Tandenborstelpakketten (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en
1 lege beker voor oplossing)
4 - Suctieswabpakketten (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en
1 lege beker voor oplossing)
Verpakking: 24/doos

AVANOS* ORAL CARE MODERATE KIT | ART. 25930
Voor standaard mondzorgprotocollen
1 - Prep-pakket (met 1 Yankauer met hoes, 1 Y-connector en 1 suctiehandvat)
1 -Tandenborstelpakket (met 1 suctietandenborstel, 1 mondswab en
1 lege beker voor oplossing)
2 - Suctieswabpakketten (met 1 suctieswab, 1 applicatorswab en
1 lege beker voor oplossing)
Verpakking: 32/doos

9 op de 10 artsen zijn
het ermee eens dat de
AVANOS* q4-mondzorgkit
de frequentie van
mondzorg verbetert†

AL HET GEBRUIKSGEMAK VAN MONDZORGKITS
IN COMBINATIE MET COMPONENTEN DIE ZIJN
ONTWORPEN VOOR GEBRUIK BIJ JONGE PATIËNTEN.
NIEUW AVANOS* MINI-MONDZORGKITS HEBBEN DE VOLGENDE KENMERKEN:
• E en handig afscheursysteem met kleurgecodeerde pakketten die zorgverleners de mogelijkheid bieden per keer het juiste
hulpmiddel te kiezen op basis van de behoeften van de patiënt en het betreffende ziekenhuisprotocol.
• D
 ankzij de stapsgewijze instructie met kleurcodering is het eenvoudiger om specifieke pakketten te identificeren en de
mondzorgcompliance na te gaan.
• Yankauer

met atraumatische tip met hoge stroomsnelheid maakt snelle, effectieve verwijdering van orale secreties
mogelijk. En de zelfreinigende schacht met hoes en PEEP-afsluiting houdt deze droger en schoner na elk gebruik.

AVANOS* MINI ORAL CARE ADVANCED KIT | ART. 970008-5
Voor gebruik met een mondzorgprotocol van 4 uur
1 - Prep-pakket (herbruikbaar – met zelfreinigende Yankauer met hoes)
2 -Tandenborstelpakket (met suctietandenborstel, mini-applicatorswab, lege beker voor oplossing en mini-uitzuigkatheter van 8 Fr)
3 - Mini-suctieswabpakket (met mini-suctieswab, mini-applicatorswab en lege beker voor oplossing)
Verpakking: 24/doos

mini

mini

Nieuw

kleinere
maat

Suctiesponsjes in
nieuwe ronde vorm in
plaats van standaard
klavervorm

Nieuw

mini

8-Frkatheter
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Stuur voor meer informatie een e-mail aan
customerservice.bnl@avanos.com
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