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Zorg voor patiëntcomfort, compliance door het personeel en infectiepreventie
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VAP preventie
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 die alles bevatten wat nodig is voor 
voldoende mondverzorging gedurende 24 uur, evenals 
individuele sets, die ideaal zijn voor patiënten met 
specifieke mondhygiënebehoeften. Trays zijn ook 
geschikt voor degenen die de IC verlaten en geen 
volledige 24-uurs mondverzorgingskit nodig hebben. 
Medline's producten helpen u te blijven voldoen aan 
de richtlijnen voor mondverzorging voor uw meest 
kwetsbare patiënten terwijl u VAP en ziekenhuis 
verkregen longontsteking (HAP) in uw instelling 
bestrijdt. 

Onderzoek toont aan 
dat mondverzorgings-
protocollen VAP 
met 46% kunnen 
verminderen.1
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63%

van de zorgverleners in Europa 
hebben het gevoel dat ze niet de 
juiste middelen hebben voor de 

mondzorg bij hun patiënten.2

Onderzoeken suggereren 
dat VAP de lengte van een IC 
verblijft met 6 tot 10 dagen 

verlengd.4

VAP treedt op bij 5 tot 40% 
van de patiënten die langer 

dan 2 dagen beademd 
worden.3

Onderzoekers geven aan dat 
VAP tussen de €10.800 en 
€51.000 kan kosten om te 

behandelen.5
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24-uurs sets zorgen voor de beste 
naleving van protocollen 
Medline‘s 24-uurs sets bevatten alle benodigde componenten voor mondzorg gedurende 
een hele dag voor één patiënt en zijn handig verpakt in een dispenserdoos. De twee 
verschillende soorten trays hebben elk een andere kleur, zodat zorgverleners snel 
kunnen weten welke ze moeten gebruiken. Ook kunnen anderen snel controleren of de 
juiste mondzorg is geleverd. Bovendien kan de dispenserdoos op drie handige manieren 
bewaard worden dankzij de handige plastic/papieren band, waardoor de set aan een 
ventilator of een muur gehangen kan worden, of op het nachtkastje geplaatst kan worden.

Code Omschrijving Tandenborstel tray Swab tray

Q400*
Q4 24-uurs 
mondzorgset 
met moisturiser

2x
1 tandenborstel met afzuiging, 
1 swab met afzuiging,
1 DenTips, 1 moisturiser

4x
1 swab met afzuiging, 
1 DenTips, 
1 moisturiser

Q800*
Q8 24-uurs 
mondzorgset 
met moisturiser

2x
1 tandenborstel met afzuiging, 
1 swab met afzuiging,
2 DenTips, 1 moisturiser

1x
1 swab met afzuiging, 
2 DenTips,
1 moisturiser

Tip: U kunt de 24-
Uurs mondzorgsets 
combineren met onze 
Anti-Plak Mondwater.
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Enkele tray sets ontworpen voor gemak en 
verbeterde processen

Individuele mondzorgset standaard* 
De set bevat:
- 2 DenTips groene swabs behandeld met tandpasta
- 1 sachet Medline Mondwater (7ml)
- 1 sachet Medline Mond Moisturiser gel (3g).

Individuele Mondverzorgingsset met swabs met afzuiging*
De set bevat:
- 2 swabs met afzuiging behandeld met tandpasta
- 1 DenTips swab. 

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser

Individuele Mondzorgset met tandenborstel met afzuiging*
De set bevat:
- 1 onbehandelde tandenborstel met afzuiging
- 1 DenTips blauwe swab onbehandeld. 

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser

MDS096013MEU VAPrevent mondzorgset standaard 100 st / doos
(100 sets / doos)

MDS09651300EU VAPrevent set met swabs met 
afzuiging zonder vloeistof

100 st/doos
(100 sets/doos)

MDS096513MEU VAPrevent Set met swabs met 
afzuiging en vloeistof

100 st/doos
(100 sets/doos)

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)

Accessoires Flexibele afzuigslang koppelstuk**
Het flexibele afzuigslang koppelstuk met twee vrouwelijke uiteinden, zorgt ervoor 
dat het niet meer nodig is om slangen te knippen om afzuigaccessoires aan te sluiten.

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

De set bevat alles 
dat nodig is.

De bijgeleverde kom is 
de perfecte plek om de 

voorgeschreven vloeistof 
voor mondzorg in te gieten.

Flexibele Yankauer met vrouwelijke connector
Deze yankauers zijn geschikt voor gebruik tijdens orale aspiratie, laryngoscopie met 
zuigkracht en luchtwegontsmetting.

Y1800F
Flexibele yankauer met vrouwelijke 
connector, met 250-mm lengte 
en 18-CH diameter

50 st/doos

Y2200F
Flexibele yankauer met vrouwelijke 
connector, met 250-mm lengte 
en 22-CH diameter

50 st/doos
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Losse artikelen om stap voor stap
protocollen te implementeren

DenTips® swabs*
DenTips worden gebruikt om slijm uit de mond van een patiënt te verwijderen. Groene 
DenTips, met foam behandeld met dentifrice, zorgen voor extra reiniging van de mond. 

Tandenborstels
De tandenborstel voor volwassenen en mini tandenborstels met zeer zachte haartjes zijn 
zacht voor de tanden en het tandvlees en zorgen voor effectieve mondreiniging.

Swab en tandenborstel met afzuiging*
Swab en tandenborstels met afzuiging kunnen aangesloten worden op een standaard 
zuigslang en de afzuiging kan gecontroleerd worden met behulp van het duimgat.

Mond Moisturiser
Het aanbrengen van Medline's Mouth Moisturiser met DenTips op de lippen en 
mondweefsels van een patiënt beschermt deze tegen uitdroging.

Anti-plak Mondwater
Medline's Anti-Plak Mondwater helpt bij het verwijderen van tandplak. Het product bevat 
0,12% chloorhexidine en xylitol, dat een schone, frisse en aangename adem bevordert. 
Bovendien verhoogt langdurig gebruik de effectiviteit van het poetsen en wordt de 
tandplakverwijdering verbeterd, wat de hygiëne van het tandvlees helpt verbeteren.

MDS096202EU Individueel verpakte, blauwe swabs Onbewerkt 500 st/doos 
(500 swabs/doos)

MDS096206EU Per 20 verpakte blauwe swabs Onbewerkt 50 st/doosje 
(1.000 swabs/doos)

MDS096502EU Individueel verpakte, groene swabs Behandeld 500 st/doos
(500 swabs / doos)

MDS096504EU Per 10 verpakte groene swabs Behandeld 100 st/doos
(1.000 swabs / omdoos)

MDS096082 Volwassenen tandenborstel 72 st/doos

TB001** Mini tandenborstel 500 st/doos 
100 st/doos

MDS096525EU Individueel verpakte swabs met 
afzuiging Behandeld 100 st/doos

(100 swabs/doos)

MDS096575EU Individueel verpakte 
tandenborstels met afzuiging Onbewerkt 100 st/doos

(100 tandenborstels/doos)

MDS096803E Mond Moisturiser 100 st/doos

MDSCHG15 Medline Anti-Plak Mondwater 70 st/doos

Om de dentifrice te 
activeren, gebruikt u wat 
speeksel van de patiënt of 
een klein beetje water.
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*Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

**Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel, bestemd voor gebruik door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 

Flexibele Yankauer met vrouwelijke connector zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa, bestemd voor gebruik door gezondheidswerkers. 
professionals. Raadpleeg vóór gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op het desbetreffende etiket.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren. 
© 2023 Medline en DenTips zijn geregistreerde handelsmerken van Medline Industries, LP. VAPrevent is een handelsmerk van Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA.  
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