
De IC Collectie
Geavanceerde basisbenodigdheden voor patiëntzorg

Alles wat 
nodig is
voor gezonde 
resultaten



U doet elke dag 
belangrijk werk.
Vanwege de kritieke toestand van mensen op de IC, zijn 
dagelijkse verzorgingstaken ingewikkelder en kosten ze meer 
tijd. Bij Medline erkennen we de uitdagende aard van het 
verlenen van zorg op intensieve zorgafdelingen en het belang 
van het veilig en gezond houden van eerstelijns personeel. 
Het kiezen van de juiste producten is een belangrijk onderdeel 
van het verhogen van het niveau van patiëntenzorg en het 
creëren van operationele efficiëntie. Door een combinatie van 
innovatieve oplossingen en basisbenodigdheden voor de IC, 
worden de producten van Medline ontworpen met het oog op 
uw patiënten en personeel. 
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Infectiepreventie Infectiepreventie

Patiënthygiëne
Met Medline‘s complete EasyBath® wassysteem zijn waskommen, 
kraanwater, linnengoed en extra waskosten niet meer nodig en 
wordt ook kruisbesmetting voorkomen.

De wasoplossing waarbij afspoelen niet nodig is biedt betere, 
consistentere en hygiënischere huidzorg voor uw patiënt, wat 
uiteindelijk het risico van infecties op de IC vermindert. Het EasyBath 
systeem kan ook kosten besparen in uw instelling. EasyBath is 
verkrijgbaar in een geparfurmeerde en parfumvrije variant, en als 
washandjes of wasdoekjes.

De infectiepreventieproducten van Medline zorgen ervoor 
dat uw patiënten zich schoon, waardig en beschermd tegen 
bacteriën voelen, terwijl ze uw personeel kostbare tijd 
besparen.

Wist u dat 98% van alle 
waskommen die gebruikt 
worden voor het wassen 
van patiënten een bron 
van besmetting zijn op de 
IC?1
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Infectiepreventie

Haarverzorging
Haren wassen is één van de meest rommelige 
taken bij het wassen van patiënten op de IC. 
Daarom heeft Medline‘s EasyBath assortiment ook 
haarverzorgingsproducten. EasyBath shampoo caps 
voor wassen zonder water zijn eenvoudig en hygiënisch 
in gebruik. Dit helpt het IC personeel om haren van 
patiënten fris en schoon te houden, terwijl er minder 
tijd nodig is om deze activiteit uit te voeren, wat van 
oorsprong veel opruimtijd vereist. De shampoo caps zijn 
verkrijgbaar in geparfurmeerde en parfumvrije varianten.

Persoonlijke hygiëne
Medline biedt licht geparfurmeerde, vochtige 
doekjes voor incontinentie zorg en reiniging, die 
gebruikt kunnen worden door zorgverleners of de 
patiënt. Door de verpakking is het gemakkelijk met 
één hand een doekje te pakken, waardoor deze 
doekjes gemakkelijk te gebruiken zijn in geval van 
nood of als er snel iets kleins schoongemaakt moet 
worden. Deze doekjes zijn ideaal om handig naast 
het bed te plaatsen en zijn zacht voor de gevoelige 
huid. Medline‘s vochtige doekjes zijn verkrijgbaar in 
doorspoelbare of wegwerp varianten.

Mondverzorging
Ventilator-geassocieerde longontsteking (VAP) is een 
belangrijke doodsoorzaak bij ernstig zieke patiënten. 
Daarom is een goede mondhygiëne essentieel voor 
een   gezonde mondflora en om infecties te voorkomen. 
Het mondverzorgingsassortiment van Medline bevat 
24-uurskits met alles wat nodig is voor voldoende 
mondverzorging gedurende 24 uur, evenals individuele 
sets, die ideaal zijn voor patiënten met specifieke 
mondhygiënebehoeften. Sets zijn ook geschikt voor 
degenen die de IC verlaten en geen volledige 24-
uurs mondverzorgingskit nodig hebben. Medline's 
tandenborstels met afzuiging, mondverzorgingsstaafjes 
met afzuiging, DenTips® en mond moisturiser helpen u te 
blijven voldoen aan de richtlijnen voor mondverzorging voor 
uw meest kwetsbare patiënten terwijl u VAP en ziekenhuis 
verkregen longontsteking in uw instelling bestrijdt.

Blaaskatheterisatie CareSet
Om uw efficiëntie bij kleine ingrepen zoals het inbrengen van katheters te verbeteren, 
heeft Medline een voorverpakte CareSet ontwikkeld. Deze kit bevat alle steriele en 
disposable componenten die u nodig heeft voor deze ingreep, zoals afdeklakens, 
een injectiespuit (voorgevuld met NaCl en / of gel), onderzoekshandschoenen, 
pincet en gazen, in één handige blisterverpakking. Deze eenvoudige en efficiënte 
katheterisatieset helpt uw   personeel kostbare tijd te besparen.

Katheterfixatie pleisters en hulpmiddelen
Medline‘s Suresite Select en SorbaView assortimenten bevatten een groot aantal 
verschillende katheterfixatie pleisters in verschillende formaten en voor verschillende 
toepassingen. Daarnaast biedt Medline fixatiehulpmiddelen voor verblijfskatheters. 

Fixatiepleisters 
Suresite Select steriele pleisters verbeteren het patiëntcomfort en maken het werk van 
de zorgverlener makkelijker. De pleisters dekken volledig af, houden de katheter stevig 
vast en voorkomen dat schadelijke micro-organismen bij de insteekplaats komen. De 
uitzonderlijk brede vensters van Suresite maken het makkelijker om de insteekplaats 
te controleren op infecties. Dankzij het frame kan de pleister nauwkeurig geplaatst, en 
voorzichtig verwijderd worden.

Voor nog betere bescherming en comfort, met een unieke alles-in-één fixatie oplossing, 
zijn SorbaView pleisters gemakkelijker te plaatsen en blijven ze langer zitten (tot zeven 
dagen) dan andere pleisters. Dit zorgt voor minder en snellere verbandwissels, wat uw 
IC personeel kostbare tijd en kosten bespaart. 

SorbaView‘s gepatenteerde ontwerp voert vocht af, ‘ademt‘ als de huid en is 
comfortabel om te dragen, terwijl uw patiënten beschermd worden door bacteriën 
buiten te houden. Dit helpt het risico op kathetergerelateerde bloedbaaninfecties 
geassocieerd met centrale lijnen, evenals ziekenhuisinfecties te verlagen. Bovendien 
voorkomt de gepatenteerde SHIELD-technologie van SorbaView dat de katheter 
beweegt en losraakt, terwijl een ongelooflijk sterke barrière wordt gecreëerd die de 
inbrengplaats verder beschermt.

Fixatiepleisters met klem Om op de juiste manier verblijfskatheters te beheersen 
moeten ze goed vastgezet worden na het inbrengen om beweging en wrijving in de 
urinebuis te voorkomen. De Centurion Foley Anchor en Universal Securement Anchor 
zijn uitstekende manieren om Foley katheters vast te zetten zonder oncomfortabele, 
harde plastic hulpmiddelen. Deze fixatiehulpmiddelen zijn comfortabel en veilig voor 
uw patiënten, en helpen katheter geassocieerde urinebuisinfecties te voorkomen. 
Daarnaast helpen ze uw personeel tijd besparen, zijn ze eenvoudig te plaatsen en te 
verwijderen en blijven ze lang zitten.

Een studie onder 59 Europese 
IC afdelingen wees uit dat 
63% van de verpleegkundigen 
ervaren dat ze betere 
hulpmiddelen nodig hebben 
om mondzorg te kunnen 
verlenen op de IC afdeling.2 
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Huidgezondheid Huidgezondheid

Vochtregulatie
Een essentieel onderdeel van het verzorgen van de huid van uw 
patiënt en het bestrijden van MASD is het reguleren van vocht en het 
beschermen van de huid tegen overmatige of langdurige blootstelling 
aan bijtende lichaamsvloeistoffen. Het is belangrijk om een   holistische 
benadering van vochtregulatie toe te passen, aangezien er bij ernstig 
zieke patiënten talloze bronnen van vocht ontstaan om te reguleren. 
Medline‘s Ultrasorbs AP Drypad met vochtafvoertechnologie is 
ontworpen voor effectieve vochtregulatie. 
 

Absorbeert meer 
Dankzij een super absorberende kern, sluit elke Ultrasorbs 
Onderlegger alle soorten lichaamsvloeistoffen in, waardoor de huid 
van de patiënt droog blijft.

Ademt meer 
De ademende achterzijde en ultra zachte bovenlaag van de 
Ultrasorbs Drypad in combinatie met low air-loss matrassen zorgt 
voor een geschikt microklimaat voor de huid en maximaal comfort 
van de patiënt.

Bevat meer 
De ademende achterzijde, versterkt met AquaShield, helpt lekkage 
te voorkomen, wat op zijn beurt de matras beschermt en het aantal 
keren dat beddengoed volledig verschoond moet worden door het IC 
personeel vermindert. 

Voor het herpositioneren van personen met een gewicht tot 170 
kilogram kunt u kiezen uit de opties: normaal, steriel of extra sterk.

Klinische studies hebben aangetoond dat 29 procent van 
de ernstig zieke patiënten die langer dan 48 uur op de IC 
blijven, vochtgerelateerde huidletsel ontwikkelen.3
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Herpositionering van de patiënt 
en drukverlaging
De oplossingen van Medline pakken direct de uitdaging 
van het herpositioneren van de patiënt aan, terwijl ze 
tegelijkertijd een balans vinden tussen drukverlaging en 
de veiligheid van zorgverleners. 

Alle Comfort Glide componenten worden afzonderlijk 
verkocht om het gebruik te optimaliseren en het beste 
aan de behoeften van uw instelling te voldoen. 

Comfort Glide lakens, ontworpen en getest om de 
inspanning te verminderen die nodig is om patiënten 
te draaien, vereisen 35 procent minder inspanning dan 
een standaard steeklaken om de patiënt te verplaatsen. 
Meerdere handgrepen helpen bij het optimaliseren 
van de gewichtsverdeling en hefboomwerking, en 
door luchtdoorlatende materialen kan het laken voor 
langere tijd onder de patiënt blijven. Deze producten 
zijn verkrijgbaar in verschillende opties, waaronder 
standaard en X-large maten, maar ook voor gebruik bij 
één patiënt en herbruikbaar.

Comfort Glide wedges zijn gemaakt van high-density 
schuim om te helpen patiënten in een hoek van 30 
graden te laten liggen, zoals aanbevolen door de EPUAP. 
Deze producten zijn verkrijgbaar in verschillende opties, 
waaronder standaard en X-large maten, maar ook voor 
gebruik bij één patiënt en herbruikbaar. 

Comfort Glide onderleggers maken gebruik van onze 
innovatieve vochtregulatie technologie, speciaal 
ontworpen als onderdeel van onze Comfort Glide 
oplossing.

Huidbescherming
Medline biedt barrièrebeschermingsproducten voor 
de intacte of de beschadigde huid die is blootgesteld 
aan verschillende verontreinigingen of irriterende 
stoffen, wrijving of frictie. 

Marathon® Liquid Skin Protectant is een niet-
prikkende vloeibare cyanoacrylaat-huidbeschermer 
die een sterke beschermlaag over de huid en 
onder medische hulpmiddelen vormt. Het droogt 
binnen een minuut en verdwijnt op natuurlijke 
wijze naarmate de huid zich herstelt. Het werkt 
als een barrière om de huid te beschermen tegen 
beschadiging door incontinentie, vocht of letsel door 
verwijderde pleisters.

Bovendien biedt Heelmedix, onze hiel-
laarsoplossing, een effectieve drukontlasting 
bij de hielen en ideaal in combinatie met 
Comfort Glide.

Huidgezondheid

Comfort Glide 
is een 3-delige 
oplossing voor het 
herpositioneren van 
patiënten en het 
verlagen van druk.
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Vochtregulatie Vochtregulatie

Afzuigsystemen
Onze MED-SOFT oplossing, gemaakt van herbruikbare canisters en 
liners die per patiënt te gebruiken zijn van 1 tot 1,5 liter, is ontworpen 
om veilig en eenvoudig om te gaan met vloeistoffen. 

MED-SOFT is verkrijgbaar in sets met verschillende componenten 
zoals ORNEX slangen en volwassenen of pediatrische 
vacuümregulatoren. 

Daarnaast maakt Medline‘s MED-GEL, een stollingsmiddel voor 
afgezogen vloeistoffen, het mogelijk dit vocht als vast afval af te 
voeren. 

Als wereldwijde leverancier van oplossingen voor 
vloeistofbeheer, biedt Medline een breed scala aan 
hoogwaardige producten die volledig voldoen aan de 
klinische vereisten voor vloeistofverwijdering.

Het kiezen van een geschikte oplossing voor 
vloeistofbeheer is een belangrijke stap om de best 
mogelijke en meest efficiënte zorg te bieden en is van 
fundamenteel belang om de veiligheid van patiënten en 
medisch personeel te garanderen.
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Afzuigslangen en -accessoires
Medline‘s slangen vormen een stevige verbinding met 
veel verschillende afzuigaccessoires, hebben maximale 
doorstroming en voorkomen interne blokkades.

Medline‘s slangen, steriel of niet steriel, zijn verkrijgbaar 
met binnendiameters van 5 millimeter tot 7 millimeter en 
in lengtes van 1,8 meter tot 3 meter. Afhankelijk van het 
model is een pediatrische of volwassen vacuümregelaar 
inbegrepen.

ORNEX steriele afzuigslangen zijn afzuigslangen met weinig 
geheugen die sterk zijn, niet dichtklappen en niet geleiden. 
ORNEX blijft goed liggen op de OK tafel en glijdt niet weg 
dankzij het antislipoppervlak.

Niet steriele ORNEX afzuigslangen is eenvoudig op maat te 
knippen en wordt geleverd met aansluitingen en 16 „male“ 
verbindingsstukken. 

Niet steriele NBT bubbelslangen zijn eenvoudig aan te 
passen aan het uiteinde van alle afzuigaccessoires.

Ontsmettingsdoppen voor tracheale en bronchiale 
systemen zijn te gebruiken met irrigatie oplossingen van de 
meeste leveranciers.

Steriele ORNEX 
afzuigslangen

Steriele ontsmettingsdoppensysteem

Niet steriele NBT afzuig 
bubbelslangen
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Onderzoekshandschoenen
Medline biedt een uitgebreid assortiment onderzoekshandschoenen, 
met twee handschoenen die bijzonder geschikt zijn voor de 
behoeften van de IC. Met hoog-risico situaties en prestaties in 
gedachte is Medline‘s extra lange SensiCare® Pro niet gepoederde, 
niet steriele, nitril onderzoekshandschoen ontworpen voor 
uitzonderlijke bescherming, met een extra lang manchet van 400 
millimeter. SensiCare Pro onderzoekshandschoenen zijn onze 
dikste en meest duurzame onderzoekshandschoenen, optimaal 
voor bescherming tegen bacteriën, chemicaliën, chemotherapie 
medicijnen en virussen, en bestand tegen schuren, scheuren en 
gaten. 

Bovendien hebben Medline‘s Steriele Procedure Nitril 
onderzoekshandschoenen een extra lang manchet en zijn ze 
per paar verpakt. Ze zijn ideaal voor situaties waarin verhoogde 
bescherming en steriliteit vereist zijn. Deze steriele, latexvrije 
onderzoekshandschoenen, die veel minder kosten dan latexvrije 
chirurgische handschoenen, zijn een slim alternatief om de kosten te 
beheersen met behoud van het hoogste niveau van patiëntenzorg.

Beide van deze handschoenen, en veel anderen in Medline‘s 
assortiment, zijn geclassificeerd als PBM categorie III. Dat betekent 
dat ze het hoogste niveau PBM bescherming bieden, ontworpen om 
gebruikers te beschermen tegen risico‘s met zeer ernstige gevolgen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische 
hulpmiddelen (MH) van Medline helpen zorgprofessionals 
en ICU-bezoekers te beschermen en dragen bij aan een 
betere infectiebeheersing in de IC.
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Personeelskleding
Medline past de hoogste kwaliteitsnormen toe op 
onze producten en in onze productiefaciliteiten om 
ervoor te zorgen dat professionele zorgverleners 
de bescherming krijgen die ze verdienen. Medline 
International France is EN ISO 13485 en ISO 9001 
gecertificeerd en voldoet aan de wettelijke normen 
op de markt. Daarnaast zijn sommige van onze 
kledingsartikelen WRAP gecertificeerd. WRAP ( 
(Worldwide Responsible Accredited Production) 
is een internationaal erkende certificatie-instantie 
voor sociale conformiteit die controleert of 
fabrieken de arbeids- en mensenrechten van 
werknemers respecteren.

Hoofdbedekking 
Het bedekken van het hoofd en haar helpt het risico 
op vreemde deeltjes te verminderen en beschermt 
patiënten tegen mogelijke besmetting. Kies uit drie 
lijnen hoofdbedekking gemaakt van zorgvuldig 
geselecteerde ademende materialen die passen bij 
uw verwachtingen en uw budget. 

Ademhalingsmaskers 
Deze typen gezichtsmaskers kunnen gebruikt 
worden om uw personeel en patiënten te 
beschermen tegen ziekteverwekkers in de lucht. Er 
zijn, gebaseerd op de EN149 norm, drie classificaties 
afhankelijk van de filterprestaties, FFP1, FFP2, 
FFP3, met aanbevolen gebruik gerelateerd aan 
het risico op besmetting. Medline biedt alle drie 
de typen aan, die verkrijgbaar zijn met of zonder 
ventiel, plat of kegelvormig.

Oog- en gezichtsbescherming 
Voor een optimale bescherming van de ogen en het 
gezicht biedt Medline disposable gelaatsschermen 
en brillenglazen om een   hoog niveau van hygiëne te 
behouden en bij te dragen aan infectiebeheersing. 
Het beschermende gelaatsscherm biedt anti-
condens eigenschappen, die zorgen voor maximale 
zichtbaarheid, en kan met of zonder bril worden 
gedragen. Bovendien bieden onze wegwerplenzen 
en brilmonturen een gemakkelijke, kostenefficiënte 
oogbescherming. 

Bescherm
ende kleding
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Waterdichte isolatiejassen 
Medline‘s Disposable Polyethyleen 
Waterdichte Isolatiejas, ideaal voor op de IC, 
is een over-het-hoofd jas voor uitstekende 
bescherming tegen vloeistoffen en 
blootstelling aan vocht. Het ontwerp zorgt 
ervoor dat de jas goed blijft zitten tijdens 
het dragen, dankzij de duimlussen die 
voorkomen dat de mouwen opstropen. 

Medline heeft verschillende andere 
isolatiejassen in haar brede assortiment 
van beschermende kleding, waarmee uw 
personeel beschermd en comfortabel is.

Schoenovertrekken 
Medline‘s schoenovertrekken helpen 
verontreiniging door de omgeving te 
voorkomen en verminderen de overdracht 
van micro-organismen op de IC. Het 
assortiment bevat schoenovertrekken 
en laarsovertrekken gemaakt van 
verschillende materialen en in ontwerpen 
voor verschillende niveau‘s van 
bescherming.

Medline leverde in 
2019 meer dan 4 
miljoen disposable 
omlooppakken 
aan meer dan 400 
Europese ziekenhuizen.

Omlooppakken 
Draag bij aan infectiebeheersing en zorg voor een 
hoog niveau van hygiëne op de IC. Onze disposable 
omlooppakken pluizen weinig, zijn latexvrij en 
vochtbestendig en bieden uw personeel comfort 
met hun zachte en ondoorzichtige SMS-stoffen, 
die verkrijgbaar zijn in drie reeksen en drie 
kleuren. Deze omlooppakken zijn ontworpen in 
samenwerking met zorgprofessionals en hebben 
eigenschappen zoals zakken en trekkoorden bij de 
taille.

Als u op zoek bent naar traditionele herbruikbare 
omlooppakken, biedt Medline de WORKS lijn van 
unisex basiskleding voor dagelijks gebruik. Deze 
zeer comfortabele en duurzame omlooppakken 
behouden langer hun kleur, krimpen amper en 
pluizen niet. Ze zijn gemaakt van een weinig 
pluizend 65/35 polyester/katoenmengsel en 
ze zijn ontworpen om lang mee te gaan, zelfs 
bij industrieel wassen. Deze omlooppak shirts 
en broeken zijn verkrijgbaar in twee kleuren en 
hebben handige eigenschappen zoals zakken en 
een verstelbaar trekkoord voor het gemak en 
comfort van uw personeel.
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Andere basisbenodigdheden

Naast onze vier belangrijke IC productcategorieën, bieden 
we ook vele handige basisbenodigdheden aan om u bij 
uw dagelijkse taken op de IC te helpen. 

Stuwbanden

Braakzakjes

Koudetherapie

Klysma zakken Thermometers

Tondeuse
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FOLLOW US

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen 
met uw accountmanager of onze website bezoeken: nl.medline.eu

Wij zijn een team van 
toegewijde mensen die 
uw wereld begrijpen.
Ons intensive care team kan nauw met u samenwerken en 
de juiste producten en oplossingen aanbevelen om aan de 
behoeften van uw IC te voldoen. Samen met onze klinische 
en productspecialisten dienen wij als uw Medline partners 
om ervoor te zorgen dat we allemaal werken aan betere 
patiëntresultaten. Het is ons doel om meer te zijn dan een 
wereldwijde leverancier voor de zorg. We zien onszelf 
als onderdeel van uw IC team en ondersteunen u op de 
achtergrond, zodat u zich kunt concentreren op de zaken 
die er echt toe doen.

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

nl.medline.eu
nl-customerservice@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
Fax: +32 2 400 19 39

nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com


