
Producten voor wassen zonder water
Voor verbeterde infectiepreventie

Patiënten 
wassen 
makkelijk 
gemaakt
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Risico‘s van traditioneel wassen

van alle waskommen die voor 
patiënthygiëne gebruikt worden zijn 
besmet met mogelijke ziekteverwekkers, 
waaronder S. aureus, VRE, MRSA, P. 
aeruginosa, C. albicans en E. coli.1

Het beheersen van infectierisico's bij ernstig zieke patiënten 
is cruciaal voor hun herstel. Patiënten wassen is één van 
de belangrijkste zorgactiviteiten die de kwaliteit van leven 
en de zorg voor de patiënt verbeteren. Recent onderzoek 
toont echter aan dat het ook een bron van besmetting is op 
Intensive Care afdelingen.2

Waskommen, zeep en water hebben hebben meer nadelen 
dan alleen het verhogen van de kans op infecties. Veel zeep 
is schadelijk voor de huid en kan deze droog en kwetsbaar 
achterlaten.

98%
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EasyBath® is beter 
wassen
Gooi het badwater weg
Er zijn veel redenen waarom wassen aan bed met EasyBath beter is dan traditioneel wassen 
met zeep en water. 
 

Redenen voor
EasyBath

HYGIËNISCHER
Gebruik van 
wegwerpdoekjes 
verkleint de kans op 
kruisbesmetting.

COMFORT
EasyBath wasdoekjes 
zijn zacht, glad en 
vriendelijk voor de 
huid.

BETERE 
HUIDVERZORGING
De alcoholvrije formule 
is pH gebalanceerd, 
dermatologisch getest 
en bevat ingrediënten 
die goed zijn voor de 
huid.

CONSISTENTIE 
VAN WASSEN
EasyBath biedt 
een eenvoudig te 
volgen, gestan- 
daardiseerd 
protocol. 

PERSONEELSTIJD
Gebruiksklare 
producten kunnen 
wastijden halveren.

MATERIAALKOSTEN
Snellere voorbereiding 
op het wassen 
en minder kosten 
doordat waskommen, 
zeep en handdoeken 
niet nodig zijn.

VEILIGHEID
EasyBath is 
gemakkelijk te 
vervoeren, handig, 
en vermindert de 
kans op uitglijden 
door geknoeid 
water.

DE VOORKEUR 
BOVEN WASKOMMEN
97% van patiënten 
en 100% van 
verpleegkundigen 
geeft de voorkeur aan 
het schone en frisse 
gevoel op de huid.3

Consistente verzorging van doekje tot doekje, patiënt tot patiënt, 
zorgverlener tot zorgverlener!
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EasyBath
EasyBath biedt een comfortabele, consistente en klinisch bewezen manier van wassen 
en is verkrijgbaar als geïmpregneerde wasdoekjes of washandjes. Het helpt de huid 
gezond te houden, omdat de niet-spoelen formule reinigt en hydrateert zonder de 
vochtbalans van de huid aan te tasten. 

Wassen

Wasdoekjes

Washandjes

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

MSCE095309A Standaard; parfumvrij 8 washandjes/pakje, 30 pakjes/ doos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

WM80300 Standaard; geparfumeerd 8 washandjes/pakje; 30 pakjes/doos

WM80301 Standaard; parfumvrij 8 washandjes/pakje; 30 pakjes/doos
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Shampoo caps
Haren wassen aan bed is een uitdaging. Maar zonder morsen en het gedoe van 
wasbakken, sop, spoelen en herpositionering, maken de EasyBath geparfumeerde 
en ongeparfumeerde shampoo caps het wassen van haar een genot voor alle 
betrokkenen. EasyBath shampoo caps maken het haar schoon en conditioneren het, 
waarna het fris is en klaar voor styling. En ze stellen zorgverleners ook in staat om 
een rustgevende, ontspannende en zachte hoofdhuid massage te geven. 

Haarverzorging

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

SC230 Standaard; geparfumeerd 1 cap/pakje; 30 pakjes/doos

SC231 Standaard; parfumvrij 1 cap/pakje; 30 pakjes/doos
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Voor het ultieme comfort van de patiënt, houdt de exclusieve EasyBath Intelligente 
Verwarmer de EasyBath verpakkingen op een gelijkmatige, veilige temperatuur voor lekker 
warm wassen. Indicatielichtjes branden wanneer de ideale temperatuur bereikt is. Het helpt 
zelfs de voorraad bij te houden door de meest frisse verpakking aan te duiden, waarbij een 
FIFO-voorraad rotatie wordt gehandhaafd.

Intelligente Verwarmer

Patiëntcomfort

Artikelnummer Aantal Maat Gewicht

MSCEWARMER14S 14 33 x 46 x 34 cm 10,6 kg

MSCEWARMER28S 28 56 x 46 x 34 cm 12,9 kg
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Om door EDANA te worden geëtiketteerd als 
"doorspoelbaar", hebben de *ReadyFlush doekjes zeven 
tests moeten doorstaan, om het vermogen tot uiteen vallen 
en biologische afbreekbaarheid te evalueren, voor schone 
septische systemen en afwateringslijnen. Dat betekent 
dat ze net als wc-papier afgebroken worden wanneer ze 
doorgespoeld worden waardoor de leidingen niet verstopt 
raken. Ze zijn 100 procent biologisch afbreekbaar en 
hiermee veilig voor rioleringen en septische systemen.

ReadyFlush kan thuis aan het bed of in de badkamer 
gebruikt worden. Het is geparfumeerd en sterk genoeg voor 
grondig reinigen, terwijl de formule zacht is voor de huid.

*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association

De Flip ' N Seal™ sluiting op AloeTouch verpakkingen 
vermindert de hoeveelheid plastic in het deksel met 71%, 
en houdt de doekjes weken lang fris. In tegenstelling tot 
traditionele zelfklevende folie sluitingen, opent Flip ' N Seal 
gemakkelijk met één hand en blijft open totdat u het sluit.

AloeTouch is de keuze voor mensen die iets meer 
willen van hun reinigingsdoekje. De zachte, sulfaatvrije 
reinigingsoplossing en aloë-rijke huid conditioners 
doordringen dit stevigere doekje. Mogelijk merkt u dat u 
minder doekjes gebruikt om de klus te klaren.

AloeTouch®

Persoonlijke hygiëne

ReadyFlush®

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

MSCE263654 Spunlace doekjes; geparfumeerd, 20 x 30 cm 48 doekjes/pakje; 12 pakjes/doos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

PW840 Doorspoelbare doekjes; geparfurmeerd, 20 x 25 cm 48 doekjes/pakje; 12 pakjes/doos



¹Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients’ bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. American Journal of Critical Care. 2009. 18(1):31-38.
²Decker BK, Palmore TN. The role of water in healthcare-associated infections. Current Opinion in Infectious Diseases. 2013;26(4):345–351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf
3Kron-Chalupa J, Benda T, Williams B. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Vetrans Affairs Medical Center. 2006.
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FOLLOW US

Voor meer informatie, neem contact op met uw Medline 
vertegenwoordiger of bezoek ons op: www.medline.eu/nl. 

Standaardiseer 
uw wasprotocol!

3 eenvoudige stappen:

EASYBATH  
WASSEN ZONDER WATER

EVALUATION FORM

Excellent Very Good Acceptable Unacceptable n/a

  Aloetouch
  Packaging and removal 
  from packaging     
  Material and structure of  
  the product     

  Moistness     
  Ease of use     
  Time expenditure     
  Cleansing of patient     
  Patient satisfaction     
  Overall impression     

ALOETOUCH® PRODUCT TEST

Name:                                       Date:

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

If you have other comments, please share them in the comment field below.           

Comments: 

Signature:

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products. 

Which products are you currently using to wash your patients?

We reserve the right to correct any errors in this document.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline is a registered trademark of Medline Industries Inc. ML847-EN 05/2019

Max. 1250 W 
15 seconden

GESCHIKT VOOR DE 
MAGNETRON

Gebruiksaanwijzing:
EasyBath® Shampoo Cap

Voor meer informatie over EasyBath, neem contact op
met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek ons op
nl.medline.eu

Pak een handdoek, was uw handen en doe 
indien nodig onderzoekshandschoenen aan.

Verwarm de EasyBath shampoo cap  
gedurende 15 seconden in de magnetron  
(1250 watt maximaal) of in Medline‘s 
Intelligente Verwarmer. Scheur de verpakking 
open en verwijder de cap.

Plaats de cap op het hoofd van de patiënt. Als 
de patiënt langer haar heeft, moet u het haar 
op de top van het hoofd verzamelen voordat u 
de cap op zet.

Masseer het haar van de patiënt door de cap 
heen, totdat het haar verzadigd lijkt: 1 tot 2 
minuten voor korter haar en 2 tot 3 minuten 
voor langer haar.

Verwijder de cap en gooi het in de juiste 
afvalcontainer. Spoelen is niet nodig.

Gebruik een handdoek om het haar van de 
patiënt te drogen en kam het haar vervolgens 
door. 

SC230: Geurend

SC231: Parfumvrij

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML193-NL 07/2020

Handige en snelle haarverzorging

Evaluatie van uw 
behoeften met Medline 
klinisch personeel

Educatie voor 
verpleegkundigen

Educatie voor 
patiënten en 
familie

1 2 3
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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
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Medline International Belgium BV
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