
SorbaView SHIELD®
Geïntegreerde fixatiepleisters

Ziekenhuizen worstelen met kleefduur, 
infectiepercentages en bijbehorende kosten, en 
dit zet artsen en patiënten onder druk.

SorbaView SHIELD meerlaagse katheter 
fixatiepleister kan u helpen deze problemen te 
bestrijden door onbetrouwbare 
bevestigingsmethoden te elimineren en een 
hogere zorgstandaard te bieden. Dit systeem:

 • Biedt een comfortabele, ademende barrière tegen externe 
bacteriën en is bestand tegen multidirectionele trekkrachten 

 • Vermindert het aantal ongeplande herstarts voor infusen 
en vermindert complicaties, zoals flebitis, extravasatie en 
infiltratie 

 • Verlaagt het risico op katheter-geassocieerde 
bloedbaaninfecties (CABSI's) 

 • SHIELD Technology biedt effectieve katheterfixatie als 
onderdeel van de normale verbandprocedure - geen extra 
stappen nodig

 • Elimineert de noodzaak en de kosten voor een tweede 
fixatiemiddel (productconsolidatie) 

 • Blijft langer zitten, waardoor er minder vaak pleisters 
verwisseld hoeven te worden. 

Onderdeel van de

VTM
Vasculaire toegang 
management  
oplossing

€

3,6
Geschat aantal 
CLABSI's per 

1.000 CVC-dagen 
in Europa 1

4 - 14 dagen
Gemiddelde duur van 

extra ziekenhuisverblijf 
wanneer nosocomiale 

bloedbaaninfecties 
optreden2

€4.200
Bijkomende kosten 
van de behandeling 

van CLABSI's per 
patiënt; kan oplopen 

tot € 13.030 2

25%
Sterftecijfer van 

patiënten met 
CLABSI varieert 

van 12 - 25%4

5X
Hogere kans op 

heropname 
voor CLABSI 
patiënten3

65 - 70% 
Percentage CLABSI's 
dat voorkomen kan 

worden met bewezen 
activiteiten5

Bestelgegevens 

Artikelnummer. Omschrijving Verpakking

SV118UDT Nano; 5 cm x 6,4 cm; zonder kleefvrij gedeelte 100/doos
SV226UDT Micro; 5,7 cm x 6,6 cm; zonder kleefvrij gedeelte 100/doos
SV233UDT Perifeer; 6,7 cm x 9 cm; zonder kleefvrij gedeelte 100/doos
SV233DBSXT Perifeer; 6,7 cm x 9 cm; inclusief HubGuard® 50/doos
SV254UDT Small; 6 cm x 10 cm; zonder kleefvrij gedeelte 100/doos

SV254AFXT Small; 6 cm x 10 cm; inclusief kleefvrij gedeelte 
in venster 100/doos

SV430UDT Contour; 9,5 cm x 12 cm; zonder kleefvrij gedeelte 50/doos

SV430AFXT Contour; 9,5 cm x 12 cm; inclusief kleefvrij gedeelte 
in venster 50/doos

SV353UDT Medium; 9,5 cm x 14 cm; inclusief kleefvrij gedeelte 
in venster 100/doos

SV353AFXT Medium; 9,5 cm x 14 cm; zonder kleefvrij gedeelte 50/doos
SV353UDTHG Medium; 9,5 cm x 14 cm; inclusief HubGuard® 50/doos
SV37UDT Large; 9,5 cm x 16 cm; zonder kleefvrij gedeelte 100/doos

SV37FL24XT Large; 9,5 cm x 16 cm; inclusief 5 cm x 60 cm tape 
strip met perforaties elke 15 cm 50/doos

SV733UDT Ovaal; 12 cm x 15 cm; zonder kleefvrij gedeelte 50/doos

SV733AFXT Ovaal; 12 cm x 15 cm; inclusief kleefvrij gedeelte 
in venster 50/doos



SorbaView SHIELD biedt premium 
katheterfixatie
Ingebouwde, ademende stabilisatie met een stevige grip

Zachte stof 
past zich comfortabel 
aan bij bewegingen 
van de huid

Diepe inkepingen  
houden de slang op 
zijn plek

Inkepingen en 
perforaties  
verhogen 
veelzijdigheid 
en maken het 
verwijderen 
gemakkelijk

Afgeronde randen  
voorkomen dat de 
pleister losraakt

Groot venster 
voor goede controle 
op de inbrengplaats

SHIELD technologie 
met geïntegreerd 
fixatiehulpmiddel 
ontworpen om te 
voorkomen dat 
trekkende krachten bij de 
katheter kunnen komen

Versterkte ‘kraag‘ 
houdt de hubs stevig op 
hun plaats

Secundaire sluitstukken  
die de stabiliteit verbeteren, zijn 
beschikbaar bij bepaalde ontwerpen

Folie  
vormt een virale en 
bacteriële barrière

Absorberend kussen 
voert vocht weg van de 
inbrengplaats

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline 
vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

FOLLOW US
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SorbaView SHIELD is een klasse I medisch hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. 
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