
Krachtig tegen 
CAUTI,

geavanceerde
 katheterfixatie

Fixatiehulpmiddelen
Urinekatheterfixatie en voorkomen van CAUTI 
(Catheter-associated Urinary Tract Infections)
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De aanbeveling voor juist verblijfskathetergebruik is om 
‘verblijfskatheters na inbrengen goed vast te zetten om 
beweging en wrijving te voorkomen’.

De Centurion Foley Anchor en Universal Securement 
Anchor zijn uitstekende oplossingen om Foley katheters 
vast te zetten zonder oncomfortabele, harde plastic 
hulpmiddelen.

• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

• Past bij bijna elk formaat katheter

• Universal Securement Anchor is verstelbaar en past op 
bijna alle buitendiameters

• Blijft stevig zitten, waardoor de patiënt makkelijk kan 
bewegen

• Voorkom het verplaatsen en losraken van de katheter,  
om risico’s en ongemak bij de patiënt te voorkomen 

• Volg aanbevelingen op voor het voorkomen van CAUTI

• Comfortabel en veilig voor langdurig gebruik

• Gemaakt met huidvriendelijke, langdurig klevende  
plaklaag

Ontworpen om katheter-gerelateerde urineweginfecties (CAUTI) te voorkomen en 
voor maximaal comfort voor de patiënt

Het verankeren van de verblijfskatheter van de patiënt is een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van CAUTI.
De Centurion Foley Anchor en Universal Securement Anchor zijn fixatiehulpmiddelen zonder frustratie en ze helpen CAUTI  
te voorkomen op het moment dat verblijfskatheters vast worden gezet.
Comfortabele fixatie makkelijk gemaakt.

‘Dankzij het Foley Anchor bleef de katheterslang 
beter zitten, waardoor het ongemakkelijke gevoel 
van het verschuiven en trekken bij het bewegen 
gedurende de dag en bij het slapen verdween‘.
- Chirurgische patiënt

ATA24ZT 
Verpakt met 2 alcohol doekjes 

en een doekje met een 
huidbeschermer

Verkrijgbaar in 2 materialen:

FCS200ZT 
PVC foam voor een meer ademende 

versie 
Verpakt met 2 alcohol doekjes en een 

doekje met een huidbeschermer

10.5 x 6.1 cm

11.4 x 7.6 cm

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