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Comfort van patiënten, werken volgens protocol en infectie preventie
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LOSSE PRODUCTEN voor het stapsgewijs 
invoeren van protocollen

MDS096202EU Individueel verpakte staafjes 500 st / doos
(500 staafjes / doos)

MDS096206EU Per 20 verpakte staafjes 50 st / doos
(1.000 staafjes / doos)

DENTIPS® onbehandelde mondverzorgingsstaafjes
Mondverzorgingsstaafjes worden gebruikt om slijm uit de mond van de patiënt te 
verwijderen. Ze kunnen gebruikt worden om de mond te reinigen in combinatie met 
mondwater, moisturizer of andere vloeistoffen.

DENTIPS® mondverzorgingsstaafjes met tandpasta
DenTips® met een sponsje behandeld met tandpasta stimuleerd het mondslijmvlies en 
verwijderd vuil en slijm uit de mond van de patiënt. Kan alleen of in combinatie met 
extra tandpasta of moisturizer gebruikt worden. Om de tandpasta te activeren kunt u 
het speeksel van de patiënt of een paar druppels water gebruiken.

  MDS096525EU Individueel verpakte staafjes 100 st / doos
(100 staafjes / doos)

STAAFJES MET AFZUIGING behandeld met tandpasta
Dit staafje kan aangesloten worden op een standaard zuigslang, waarbij de zuigkracht 
gecontroleerd wordt met behulp van het duimgat. Het staafje is voorzien van een 
sponsje behandeld met tandpasta en wordt gebruikt om de mond te reinigen wanneer 
een tandenborstel niet nodig is. Vocht wordt afgezogen terwijl de gebogen kop het 
eenvoudig maakt om ook achter in de mond schoon te maken voor een grondige 
reiniging.

  MDS096575EU Individueel verpakte tandenborstel 100 st / doos
100 tandenborstels / doos)

TANDENBORSTEL MET AFZUIGING onbewerkt
Deze tandenborstel kan aangesloten worden op een standaard zuigslang met behulp 
van het duimgat. De zeer zachte tandenborstel met een sponsje wordt gebruikt voor 
het mechanisch reinigen van de tanden en het tandvlees. De afzuigfunctie helpt om 
afscheidingen te verwijderen.
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MDS096502EU Individueel verpakte staafjes 500 st / doos
(500 staafjes / doos)

MDS096504EU Per 10 verpakte staafjes 100 st / doos
(1.000 staafjes / doos)

  MDS096803E Mond Moisturizer 100 st / doos

  

MOND MOISTURIZER
Medline‘s Mond Moisturizer dat wordt aangebracht op de lippen en mondweefsel van 
de patiënt met behulp van DenTips helpt om uitdroging te voorkomen.

TRAY SETS, ontworpen voor gemak 
en verbeterde processen

  MDS096013MEU VAPrevent mondreiniging set standaard
100 st / doos 
(100 sets / doos)

INDIVIDUELE MONDREINING SET standaard
De set bevat:
- 2 DenTips groene mondverzorgingsstsaafjes behandeld met tandpasta
- 1 sachet Medline Mondwater (15ml)
- 1 sachet Medline Mond Moisturizer gel (3g).

  MDS09651300EU VAPrevent set met staafjes en afzuiging
100 st / doos
(100 sets / doos)

  MDS096513MEU VAPrevent Set met staafjes met afzuiging 
en vloeistof

100 st / doos
(100 sets / doos)

INDIVIDUELE MONDVERZORGING SET met staafjes met afzuiging
De set bevat:
- 2 staafjes met afzuiging behandeld met tandpasta
- 1 DenTips mondverzorgingsstaafje. 

Ook verkrijgbaar met Mondwater en Mond Moisturizer

INDIVIDUELE MONDREINGING SET met tandenborstel met afzuiging
De set bevat:
1 tandenborstel met afzuiging onbehandeld
1 DenTips blauw mondverzorgingsstaafje onbehandeld.

Ook verkrijgbaar met Mondwater en Mond Moisturizer

Medline Mondwater ingrediënten: water, glycerine, poloxameer 407, smaakstof,betaïne, kaliumsorbaat, 
hydroxyethyl cellulose, sucralose, citroenzuur
Medline Mond Moisturizer ingrediënten: water, glycerine, polyacrylzuur, natriumhydroxide, smaakstof, 
sucralose, sorbinezuur, hydroxyethyl cellulose, Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) 

De set bevat alles 
dat nodig is.

De bijgeleverde kom is 
de perfecte plek om de 

voorgeschreven vloeistof 
voor mondreiniging 

in te gieten.

  MDS09657200EU VAPrevent Set met tandenborstel met 
afzuiging zonder vloeistof

100 st / doos
(100 sets / doos)

  MDS096572MEU VAPrevent Set met tandenborstel met 
afzuiging

100 st / doos
(100 sets / doos)

  MDS096082 Volwassenen tandenborstel 72 st / doos

VOLWASSENEN TANDENBORSTEL
De tandenborstel voor volwassenen met zeer zachte nylon haartjes is zacht voor de 
tanden en het tandvlees en zorgt voor effectieve mondreiniging.

ACCESSOIRES

  VAPCONNECT Afzuigslang koppelstuk 25 st / doos
(1.000 st / doos)

FLEXIBEL AFZUIGSLANG KOPPELSTUK
Het flexibele afzuigslang koppelstuk met twee vrouwelijke uiteinden, zorgt ervoor 
dat het niet meer nodig is om slangen te knippen om afzuig tools aan te sluiten.
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Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.**
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De hierboven beschreven producten zijn bedoeld om door professionele zorgverleners gebruikt te worden.  
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen op de verpakking.*



Alle VAPrevent producten zijn gecertificeerd door BSI en geproduceerd door Medline Industries, Inc.
Deze producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen de  gebruiksaanwijzingen.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.  
© 2019 Medline en DenTips zijn een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. VAPrevent is een handelsmerk van Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427-NL02/TH 05/2019.
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MONDZORG PROCEDURES in zorginstellingen

Comfort van de patiënt: algemeen welbevinden
Een patiënt met een gevoelige mond eet en drinkt wellicht slecht en kan uitgedroogd 
raken. Een slechte mondhygiëne kan ook de stemming van de patiënt en zijn interactie 
met anderen beïnvloeden.

Infectiepreventie: VAP & HAP
VAP (Ventilator Associated Pneumonia) en HAP (Hospital-acquired Pneumonia) 
vormen een groot gezondheidsrisico voor de patiënt en het voorkomen daarvan 
is een belangrijke doelstelling van artsen die streven naar infectiebeheersing.

Zowel in ziekenhuizen als in verzorg- en verpleeghuizen is een goede  
mondhygiëne essentieel om het aantal infecties te verminderen en het 
algemene comfort van de patiënt te verbeteren.

Niet iedereen is het eens over de sterftecijfers die toegeschreven 
worden aan VAP3, maar het is duidelijk dat VAP in verband staat met:

 » Duur van beademing
 » Duur van verblijf in ICU of ziekenhuis
 » Kosten.4

de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisinfecties2
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meest voorkomende infecties bij patiënten op de IC1


