
Onovertroffen  
niveau van

katheterstabilisatie 
 en fixatie

SorbaView SHIELD®
Katheterfixatie in één stap



SorbaView SHIELD
Patiëntenzorg zonder compromis

’De SHIELD heeft ons veel kosten bespaard en werkt zeer goed’.
- PICC geregistreerde verpleegkundige



De ultieme katheterfixatie oplossing

Met de SHIELD heeft Centurion de ultieme katheterfixatie 
oplossing gemaakt. Onze hoogwaardige transparante 
infuuspleister gecombineerd met SHIELD technologie zorgt 
samen voor zowel een fixatie hulpmiddel dat het verplaatsen en 
losraken van katheters voorkomt, als een zeer sterke barrière 
die de insteekopening beschermt. Het samenbrengen van deze 
beschermingstechnieken in één katheterfixatiesysteem leidt tot 
betere patiëntenzorg en minder kosten. 

• SorbaView SHIELD is 
gebaseerd op de zeer 
succesvolle geschiedenis van 
de SorbaView productlijn.

• De bewezen verpleegkundige 
gegevens van SorbaView 
zijn terug te vinden in 
verschillende studies en 
artikelen gepubliceerd in 
verpleegbladen.

Afgeronde hoeken voorkomen 
dat de pleister losraakt.

Absorberend wondkussen 
voert vocht af.

Zachte stof past zich aan 
huidbewegingen aan.

De plaklaag irriteert niet en 
maakt de huid niet gevoelig.

Inkepingen en perforaties verhogen 
veelzijdigheid en maken het 

verwijderen gemakkelijk.

SHIELD technologie: 
geïntegreerd fixatiehulpmiddel 

ontworpen om te voorkomen 
dat trekkende krachten bij de 

katheter kunnen komen.

Dankzij het grote venster 
kan de insteekopening 
beoordeeld worden.

Dankzij het kleine venster 
kan de katheterhub 
gecontroleerd worden.

De sluiting zorgt voor extra 
veiligheid.

Versterkte ‘kraag‘ houdt de 
hubs stevig op hun plaats.

De diepe inkeping houdt de 
slang op zijn plek.

Film zorgt voor een virale en 
bacteriële barrière.



‘Ik heb de SorbaView SHIELD geprobeerd 
en binnen 1 week was mijn huid minder 

geïrriteerd en jeukte minder.
De SorbaView SHIELD pleister had een grote 

impact op mijn huid!
Het was een verschil van dag en nacht‘.

- Molly, leukemiepatiënt

De combinatie van de voordelen en 
eigenschappen van een SorbaView Pleister 
met shield technologie
SorbaView Pleister

• Het geïntegreerde wondkussen voert vocht af en 
houdt de huid droog

• Eenvoudig aan te brengen

• Blijft langdurig stevig zitten om aan ziekenhuisbeleid 
te voldoen (tot 7 dagen voor centrale lijnen en tot 96 
uur voor perifere katheters)

• Eenvoudig te verwijderen

• Uitzonderlijk hoge waterdamptransmissiesnelheid 
(WVTR)

• Plaklaag irriteert niet, maakt de huid niet gevoelig en 
is niet cytotoxisch

• Transparant venster zorgt voor zichtbaarheid van de 
insteekopening

• Centurion Ultimate Film™ maakt gebruik van 
geavanceerde productietechnologieën om prestaties 
te verbeteren

• Meerlaagse constructie is beschermend, ademend en 
comfortabel voor de huid van de patiënt

• Past zich aan de lichaamscontouren aan

• Vormt een occlusieve barrière tegen externe 
bacteriën, virussen en andere verontreinigingen, maar 
niet tegen waterdamp of andere normale gassen

• Verkrijgbaar in meerdere formaten om te passen op 
elke infuuslocatie

• Bevat geen natuurrubber latex

Shield technologie fixatie

• Geïntegreerd katheterfixatiehulpmiddel is bestand 
tegen trekkrachten en houdt de katheter op zijn 
plaats

• Ingebouwde katheterhouder vermindert de kans op 
ongeplande herstarten van infusen en complicaties 
zoals aderontsteking, bloeduitstortingen en 
infiltratie, en vermindert het risico op CVC 
gerelateerde bloedinfecties voor centrale lijnen

• Zet een standaard voor zorg en elimineert 
inconsistente bevestigingsmethoden

• Zorg voor effectieve katheterfixatie als onderdeel 
van de normale procedure voor verbandwissels 
zonder dat extra stappen nodig zijn

• Met het katheterfixatiehulpmiddel ingebouwd in de 
SorbaView Pleister is er geen noodzaak en zijn er 
geen kosten meer voor een tweede fixatiemiddel

SorbaView SHIELD®
De veiligheid van een SorbaView 
Pleister plus het extra 
voordeel van een geïntegreerd 
katheterfixatiehulpmiddel dat 
bestand is tegen trekkrachten 
uit meerdere richtingen en zo de 
katheter stevig op zijn plek houdt.

SorbaView Pleister
Shield technologie  
fixatie +



Algemene toepassingen

Pediatrische subclavia 
SV226UDT

PICC 
SV430AFXT

Geïmplanteerde poort 
SV254UDT

Pediatrische perifeer 
SV226UDT

Slagader 
SV254UDT

Epiduraal 
SV37FL24XT

Geïmplanteerde poort 
SV353AFXT

Halsader 
SV430AFXT

Dialyse 
SV430AFXT

Dijader 
SV353UDT

Geïmplanteerde poort 
SV733AFXT

Pediatrische PICC 
SV226UDT

Subclavia 
SV353AFXT

Slagader 
SV233UDT

‘Ik had recent de mogelijkheid om de 
SorbaView SHIELD te proberen bij een 

patiënt waarbij er problemen waren met 
tape huidirritatie. We hebben het product 

gebruikt, en de patiënt, die verpleegkundige 
was, was er blij mee en haar huid kon er goed 

tegen. Ze gebruikt het nu bijna een maand 
zonder problemen. De patiënt zei ook dat het 

veel comfortabeler en zachter was.‘

- IV therapie verpleegkundige



Driveline 
SV37UDT

PICC 
SV353AFXT

Subclavia 
SV430AFXT

Tunnel 
SV233UDT

Pediatrische subclavia 
SV254UDT

Tunnel 
SV430AFXT

Pediatrische PICC 
SV254UDT

PICC 
SV733UDT

Slagader 
SV226UDT

Tunnel 
SV353UDT

Subclavia 
SV37UDT

Perifeer 
SV233UDT

Tunnel 
SV254UDT

Perifeer 
SV254UDT

Pediatrische perifeer 
SV118UDT

‘Ik kan niet zeggen 
hoe blij ik ben met 

deze pleisters! 
Bedankt.‘

- Chris, 
geregistreerde 

verpleegkundige



Voorbeeld pleisterformaten

‘We zijn in januari overgestapt op SorbaView.
Het werkt heel erg goed. De fixatie is 

geweldig. We merken ook dat de pleisters 
de volle 7 dagen blijven zitten, waardoor we 
minder vaak vervroegd pleisters hoeven te 
verwisselen. Ons personeel is heel blij met 

deze pleisters .. er zijn GEEN klachten!‘

- Donna S., IV therapie verpleegkundige

9.5 x 15.9 cm

LARGE 
SV37UDT

MEDIUM 
SV353UDT

SV353AFXT 
Met kleefvrije zone in 

venster

CONTOUR 
SV430UDT

SV430AFXT 
Met kleefvrije zone 

in venster

SMALL 
SV254UDT

SV254AFXT 
Met kleefvrije zone 

in venster

PERIFEER 
SV233UDT

MICRO 
SV226UDT

NANO 
SV118UDT

OVAAL 
SV733UDT

SV733AFXT 
Met kleefvrije zone 

in venster

9.5 x 14 cm 12 x 15.2 cm

9.5 x 12.1 cm

6.3 x 10.2 cm

6.7 x 9 cm

5.7 x 6.7 cm 5 x 6.3 cm



FOLLOW US 

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

Citaten zijn getuigenissen en niet gekoppeld aan klinische gegevens. 

SorbaView SHIELD is een medisch hulpmiddel van klasse I, bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
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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