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Behandel. Fixeer. 
Bescherm.
Centraal veneuze katheters en perifere infusen 
kunnen een bron van ongemak zijn voor patiënten, 
maar ook een toegangspoort voor bacteriën. Onze 
Centurion verbanden en fixatiesystemen helpen 
lijnen comfortabel op hun plaats te houden, terwijl 
ze een bacteriële barrière vormen en het risico op 
ziekenhuisinfecties verminderen. Met kenmerken zoals 
gemakkelijk aanbrengen en verwijderen, verschillende 
maten, transparante kijkvensters en lichaamsconforme 
ontwerpen met niet-irriterende kleefstoffen, maakt 
ons uitgebreide assortiment kathetermanagement 
voor iedereen comfortabeler en efficiënter. 

SorbaView SHIELD® 3

10Fixatie producten
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SorbaView SHIELD®

Eén-staps katheter-
bevestiginssysteem
SorbaView SHIELD biedt de veiligheid van SorbaView 
Dressing, met het extra voordeel van het meest veilige 
geïntegreerde katheterstabilisatieapparaat op de 
markt. Dit meerlaagse verband biedt een comfortabele, 
ademende barrière tegen bacteriën en andere 
verontreinigingen van buitenaf, terwijl de ingebouwde 
fixatie bestand is tegen rukken in verschillende 
richtingen en de katheter veilig op zijn plaats houdt.
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SorbaView SHIELD
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SorbaView Verband

•  Gemakkelijk aan te brengen en te 
verwijderen, met lijm die niet-irriterend, 
niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch is

•  Blijft veilig op zijn plaats gedurende lange 
draagperioden die voldoen aan de 
ziekenhuisprotocollen voor lijnbeheer (tot 
7 dagen voor centrale lijnen, en tot 96 uur 
of tot klinisch geïndiceerd om te voldoen 
aan de INS-richtlijnen voor 
praktijkrichtlijnen voor perifere 
katheters1)

•  Creëert een occlusieve barrière tegen 
externe bacteriën, virussen en andere 
contaminanten, maar niet tegen 
vochtdamp of andere normale gassen

Fixatie

•  Vermindert het aantal ongeplande herstarts voor 
infusen en complicaties zoals flebitis, extravasatie 
en infiltratie, en vermindert het risico op 
bloedbaaninfecties door intraveneuze 
infuuskatheters voor alle veneuze katheters

•  Er wordt een zorgvuldigheidsnorm vastgesteld en 
inconsequente bevestigingsmethoden worden 
verwijderd

•  Biedt effectieve katheterfixatie als onderdeel van 
de normale verbandprocedure zonder dat extra 
stappen nodig zijn

•  Geen extra kosten voor secundaire 
bevestigingsmiddelen

SorbaView SHIELD biedt weerstand tegen trekkracht 
in elke richting. De katheter wordt op zijn plaats 
gehouden tijdens transfers van de patiënt, het uittrekken 
van kleding en bewegingen in en uit bed.
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SorbaView
 SHIELD

Folie zorgt voor barrière 
tegen micro-organismen

Groot venster voor 
grondige beoordeling 
van de inbrengplaats

Versterkte 'kraag' 
houdt leidingen 

stevig op hun plaats

Diepe inkepingen 
helpen de slang op 
zijn plaats te houden

Secundaire sluiting 
verhoogt de stabiliteit

Inkepingen en perforaties 
verhogen de veelzijdigheid 
en maken het verwijderen 

gemakkelijk

Voorgevormde randen 
helpen voorkomen dat 

het verband loslaat

Absorberend kompres 
voert vocht af

Zachte stof die zich 
comfortabel aanpast 
aan de bewegingen 
van de huid

SHIELD-technologie  
garandeert een 

stabilisatiesysteem 
dat voorkomt dat 

trekkrachten de 
katheter verplaatsen
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SorbaView SHIELD

Large
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV37UDT 9,5 cm x 16 cm
Geen kleefvrije zone

PICC, geïmplanteerde 
poort, subclavisch, 
femoraal, driveline

SV37FL24XT

9,5 cm x 16 cm
Inclusief 5 cm x 60 cm 
tape met om de 15 cm 
perforaties

Epiduraal

Ovaal
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV733UDT 12 cm x 15 cm
Geen kleefvrije zone

PICC, geïmplanteerde 
poort

SV733AFXT
12 cm x 15 cm
Inclusief kleefvrije zone 
in venster

Medium
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV353UDT 9,5 cm x 14 cm
Geen kleefvrije zone PICC, geïmplanteerde 

poort, subclavisch, 
femoraal, drivelijn 
(alleen 2L)SV353AFXT

9,5 cm x 14 cm
Inclusief kleefvrije zone 
in venster

SV353UDTHG 9,5 cm x 14 cm
Inclusief HubGuard® PICC

Gevormd
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV430UDT 9,5 cm x 12 cm
Geen kleefvrije zone PICC, subclavian, 

jugular, tunnelled, 
dialyseSV430AFXT

9,5 cm x 12 cm
Inclusief kleefvrije zone 
in venster
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Small
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV254UDT 6 cm x 10 cm
Geen kleefvrije zone

Pediatrisch, 
arterieel, perifeer 
IV, geïmplanteerde 
poort, subclavisch, 
getunneld (Broviac)

SV254AFXT
6 cm x 10 cm
Inclusief kleefvrije  
zone in venster

SorbaView
 SHIELD

Perifeer
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV233UDT 6,7 cm x 9 cm
Geen kleefvrije zone Pediatrisch, arterieel, 

perifere katheter, 
getunneld (Broviac)SV233DBSXT 6,7 cm x 9 cm 

Inclusief HubGuard

Micro
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV226UDT 5,7 cm x 6,6 cm
Geen kleefvrije zone

Pediatrisch, 
arterieel, perifeer IV, 
subclavisch

Nano
Artikelnummer Omschrijving Aanbevolen gebruik

SV118UDT 5 cm x 6,4 cm
Geen kleefvrije zone Pediatrisch
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SorbaView  
Verbandproducten
Verband van topkwaliteit
Het gepatenteerde SorbaView is ontworpen om 
overtollig vocht af te voeren, 'ademt' als de huid 
en houdt bacteriën buiten. Ons verband hoeft 
minder vaak verwisseld te worden en is sneller en 
gemakkelijker aan te brengen dan andere verbanden

SorbaView stelt de norm voor 
uitmuntendheid in katheterplaatsbeheer.
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Stof beweegt met de 
huid mee in elke richting
Zachte, flexibele stof beweegt 
en vormt zich goed naar de huid, 
met een ademende afsluiting.

Barrière tegen 
verontreinigingen 
en vloeistoffen
De hoge mate van 
vochtdoorlatendheid van de  
folie beschermt door een 
occlusieve, ademende 
barrière te creëren 
tegen verontreinigingen 
en vloeistoffen van 
microniveau.

Lijm houdt gedurende 
lange tijd stevig vast
De kleeflaag is aangebracht in 
een uniek patroon waardoor het 
verband ademend is en gedurende 
langere perioden intact blijft. 
De lijm is niet-irriterend, niet-
sensibiliserend en niet-cytotoxisch.

Het kompres voert vocht 
af van de insteekplaats
Het niet-klevende kompres onder de folie is 
pluisvrij en sterk absorberend, en helpt de 
katheteruitgangszone droog te houden door 
vocht af te voeren. Het kompres voorkomt 
dat vocht de buitenranden van het verband 
bereikt, zodat het verband intact blijft.

SorbaView
 SHIELD
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Fixatie
Gefixeerd voor comfort en veiligheid
Of u nu een katheter vastzet of beschermt tegen het 
losraken van een katheter, Centurion bevestigingsmiddelen 
zijn ontworpen voor gemakkelijk gebruik en zijn 
comfortabel en veilig voor patiënten. 

• Patiëntvriendelijke kleefstof is zacht en blijft op zijn plaats 
gedurende lange draagtijd

• Blijft stevig op zijn plaats, zodat de patiënt gemakkelijk kan 
bewegen

• Niet-irriterend de lijm is niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch

• Makkelijk in gebruik; eenvoudige plaatsing en verwijdering
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HubGuard katheterfixatie

HubGuard katheterfixatie

•  Verbetert de stabiliteit van de katheter, wat bijdraagt 
tot minder trekkrachten, loslating en ongeplande 
herstarten van het infuus

•  Dankzij het schuim met kleeflaag is er geen tape meer 
nodig onder het verband; het kussen beschermt de huid 
en biedt comfort tegen starre katheterhubs

•  Blijft 72 uur op zijn plaats of tot klinische indicatie voor 
perifere plaatsing, en 7 dagen voor veneuze katheters, 
afhankelijk van de plaats en het ziekenhuisbeleid

•  Voldoet aan de INS Richtlijnen voor katheterstabilisatie

•  Bevat geen natuurrubberlatex

Aanbevolen gebruik: Alle soorten veneuze katheters

HG2
3,8 cm x 1 cm (2)

HG05
6 cm x 1,6 cm 

HGL6
6 cm x 1,6 cm

2,2 cm x 0,95 cm

HGL4
8,6 cm x 1,9 cm

HGL7
4 cm x 1,6 cm

1,1 cm x 0,95 cm

HGL8
5,0 cm x 1,6 cm

2,2 cm x 0,95 cm

HGDBSXT
4,1 cm x 1,6 cm

2,2 cm x 0,95 cm
Inclusief dubbelzijdige 

kleefstof

0,16 cm PE-schuim
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WingGuard®

•  Uiterst gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen;  
dankzij de silicone toplaag kan het verband 
proper worden verwijderd

•  Universele maat voor plaatsing van elk 
type of elke maat PICC katheter

•  Eenvoudig ontwerp minimaliseert stoten en verdraaien

•  Buigzame constructie die zich comfortabel 
aanpast aan de lichaamscontouren

•  Bevat geen natuurrubberlatex

WG711XT
6,1 cm x 3,8 cm

0,08 cm PVC-schuimbasis
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LineGuard J-vorm
ige fixatie

LineGuard® J-vormige fixatie

•  Veilig vastzetten van veneuze katheters voor stabilisatie

•  Helpt bij het standaardiseren van protocollen voor J-loop 
procedures

•  Eenvoudig aanbrengen en verwijderen

•  Werkt op een grote verscheidenheid aan sites; compatibel 
met elke extensieset

•  Beschikbaar in 2 stijlen: stof of schuimbasis

Aanbevolen gebruik: Arterieel, perifere veneuze katheter

LG875XT
9,2 cm x 2,2 cm

0,16 cm schuim- of stofbasis
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Slangverbinding
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•  Vermindert de spanning op de lijn, 
zodat het verband beter blijft zitten

•  Houdt de leidingen uit de knoop

•  Comfortabel, past zich aan 
aan de lichaamsvormen

•  Lijm is niet-irriterend,  
niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch

•  Lipjes aan de afdeklagen maakt 
aanbrengen eenvoudiger

ANC32XT
7 cm x 5,7 cm

ANC52XT
7 cm x 5,7 cm

Aanbevolen gebruik: Subclavian, jugular, femoral
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Fixatie anker

Aanbevolen gebruik: Urinekatheter, drainagelijn, drijflijn

Fixatie anker

•  Comfortabel en veilig; gemakkelijk aan te brengen 
en te verwijderen

•  Past op vrijwel elke maat katheter

•  Lange draagtijd vermindert verzorgingstijd

•  Helpt het losraken van de katheter te voorkomen

•  Blijft stevig op zijn plaats, zodat de patiënt 
gemakkelijk kan bewegen

FCS200ZT
7,6 cm x 11,4 cm

ATA24ZT
10,5 cm x 6,1 cm



We behouden ons het recht voor mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1011_NL 08/2022.

FOLLOW US

1 ‘Routineverzorging en verbandwisselingen worden niet uitgevoerd op korte perifere katheters, tenzij het verband vuil is of niet meer intact is.’ Infusion Nurses Society (2011). INS Richtlijnen. Journal of Infusion Nursing, 34(1S), S63.

Verband en bevestigingsproducten van Centurion zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en  
voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 

Veiligheid en 
comfort voor 

de patiënt 
gegarandeerd. 

Neem voor meer informatie over onze 
complete Centurion-lijn contact op 
met uw Medline-accountmanager. 

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI, the Netherlands)

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

