
Bescherm jezelf
op de IC!
Ervaar betere bescherming
met gesloten aspiratie.

Open Aspiratie Gesloten Aspiratie Dienst
Intensieve Zorgen
tijdens COVID
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Avanos gesloten aspiratiesystemen met BALLARD* 
technologie hebben vele voordelen voor de zorg-
verlener.*1

Onderbreking van het beademingscircuit 
verhoogt het risico op kruisbesmetting.*2

Onderbreking van het beademingscircuit voor 
open aspiratie zal ertoe leiden dat er een positieve 
druk vrijkomt vanuit de longen met daarbij kans
op hoesten. Hierdoor kunnen airborn pathogenen
zich verspreiden in de omgeving.

“Tot op één meter afstand van de aspiratiepoort
(...) kruisbesmetting is dan ook vrijwel onvermijdelijk 
bij gebruik van een open aspiratiesysteem”. *2 

Gesloten aspiratie
is de nieuwe standaard 

Eens in de zoveel jaar vinden er gebeurtenissen plaats die zorgen voor een permante verandering in de maat-
schappij. WOI bracht een revolutie teweeg in het verzorgen van patiënten in ziekenhuizen. 9/11 zorgde ervoor 
dat op elk vliegveld beveiligingsprotocollen voorgoed zijn aangepast om kans op herhaling te voorkomen. 

De huidige pandemie vraagt ook om definitieve veranderingen door te voeren in protocollen. Niemand wil meer 
terug naar de storm waarin u als zorgprofessional bent beland en de onzekerheid over wat er nog gaat komen. 
Zeker is wel dat epidemieën nooit weggaan en om de zoveel tijd er een nieuw soort infectie rondgaat. 

Als zorgprofessional heeft u de mogelijkheid om uzelf te beschermen op verschillende manieren. Tijdens de 
COVID-19 golven moest dat met extreme persoonlijke beschermingsmiddelen. Vóór COVID-19 gold dat alleen 
bij bepaalde patiëntgroepen (bijvoorbeeld MRSA, TBC). En wat ná COVID-19? 

Er zijn nog steeds veel infecties die rondgaan, dus waarom niet kiezen voor basisbescherming in de vorm van 
gesloten aspiratie. Zo voorkomt u kruiscontaminatie en beschermt u de patiënten én uzelf.



Gesloten aspiratie is een
best practice die patiënten
en zorgverleners 
beschermt*3, 4

• Het vermindert het risico op contaminatie  
door externe pathogenen*4

• Het vermindert de kolonisatie binnen het 
circuit*4

• Het is ontworpen om zorgverleners te  
beschermen tegen blootstelling aan  
pathogenen en lichaamsvloeistoffen

• Het behoud van een gesloten beademings- 
circuit wordt aanbevolen door de American 

Association for Respiratory Care (AARC)*3

Aangetoond: een 89%
schonere kathetertip
 
Het AVANOS* gesloten aspiratiesysteem met Turbo-
reiniging, voorzien van BALLARD* technologie, is 
de enige katheter die wordt teruggetrokken in een 
geïsoleerde en vacuüm afgesloten turbulente 
reinigingskamer. Deze turbulente reiniging zorgt 
voor een 89% schonere kathetertip na 72 uur in 
vergelijking met een standaard gesloten aspiratie-
systeem na 24 uur.*5

Eenwegs
drainagepoort
Ontwikkeld om
spray te voorkomen

Scharnierklep
Isoleert de kathetertip
en voorkomt
onbedoelde drainage

Turbulente
reinigingskamer
Zorgt ervoor dat de
katheter beter schoon blijft

PEEP afsluiting
Gaat PEEP-verlies en
onbedoelde drainage tegen

AVANOS* gesloten aspiratiesysteem 
met turboreiniging

Gereinigd in de geïsoleerde, turbulente reinigingskamer

Standaard gesloten aspiratiesysteem

Gereinigd volgens de gebruikelijke methode
waarbij zoutoplossing uit een flacon wordt geknepen



Waarom niet nog meer bescherming kiezen?
Spirale® DDS 
Bij eerdere uitbraken (SARS, H1N1 en MERS) benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie dat er een verhoogd 
risico op verspreiding van ziektekiemen is bij het genereren van aerosol procedures. Spirale® medicatie-
verneveling systeem is een alternatief voor verneveling voor bronchusverwijdende therapie. 

De inklapbare volume-kamer (spacer) is ontworpen om medicatie toe te dienen vanuit een MDI canister in een 
respiratoir beademingscircuit tijdens anesthesie of intensive care, bij een spontaan ademende of geventileerde 
patiënt. De Spirale® DDS is eenvoudig te combineren met het gesloten aspiratiesysteem, disconnectie is niet 
meer nodig. 
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