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SwabFlush® Prefilled Saline Flush 
Injectiespuit met SwabCap®
De eerste stap bij bescherming tegen CLABSI



Waarom naaldloze IV 
connectoren beschermen? 
Naaldloze connectoren kunnen een belangrijke 
bron zijn van centrale lijn geassocieerde 
bloedbaan infecties (CLABSI: uit Engels). Eén is 
al teveel.

De klinische resultaten en kosten van infuusgerelateerde 
bloedstroominfectie (CRBSI) op IC's in 4 Europese landen 
(Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk) 
laten in één oogopslag zien:1

1,12 – 4,2 
CRBSI/1000 infuusdagen 

1.000 - 1.584 
doden/jaar

15.960 - 201.600 
dagen op de intensive care 
(CRBSI)

€35,9 – €163,9 
miljoen aan geassocieerde 
kosten

Zo eenvoudig als 1, 2

Studies tonen aan dat SwabFlush helpt 
bij het naleven van protocollen en het 
verminderen van infectie en besmetting.

Gebruik de SwabFlush 
prefilled injectiespuit 
als laatste spoeling 
om medicatie naar 
binnen te duwen 
en vermenging van 
geneesmiddelen te 
voorkomen.

Gebruik SwabCap 
om de naaldloze 
connector tussen 
lijntoegangen 
te beschermen 
of bewaar deze 
voor later.

Houdt zolang het 
product is aangebracht 
het oppervlakte van 
de connector tot 7 
dagen gedesinfecteerd, 
voor maximale 
patiëntveiligheid

Dient als fysieke barrière 
tegen besmetting

Extra desinfectie na 
verwijderen niet nodig

SwabCap zit op een 
handige plek, bovenaan 
de zuiger

Bevat 70% alcohol om 
het risico op infecties te 
verkleinen

Desinfecteert de 
gebruikte connector in 
30 seconden.
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De meeste CLABSI-gevallen 
kunnen worden voorkomen 

met de juiste aseptische 
technieken, controles en 

beheerstrategieën.2

Het goede nieuws
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Makkelijker protocollen naleven
Zorg voor betere naleving van protocollen en minder kans op CLABSI met dit eenvoudig 
te implementeren geïntegreerde systeem. 
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Spoel locatie
Spoel de locatie met een 
geschikte hoeveelheid 
oplossing (zoals bepaald 
door uw instelling) en 
zorg dat het infuus 
open blijft, volgens de 
gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 

Draai de SwabCap
Houd de naaldloze connector in 
één hand terwijl u de SwabCap 
met de klok mee op de naaldloze 
connector duwt en draait.

Verwijder de 
beschermingsdop
Houd de achterkant van 
de zuiger stevig vast en 
verwijder de beschermkap 
door aan het lipje te 
trekken. Haal de SwabCap 
niet uit de witte plastic 
houder.

Van de naaldloze 
connector afhalen
Nadat de SwabCap op zijn 
plaats is gedraaid, trekt u de 
injectiespuit voorzichtig van de 
naaldloze connector.

Draai de injectiespuit
Draai de injectiespuit zo 
dat de achterkant van de 
zuiger nu naar de naaldloze 
connector wijst.

SwabCap verwijderen
Pak de luer aansluiting vast en 
draai de SwabCap tegen de klok 
in, weg van de aansluiting. Gooi 
de SwabCap na elk gebruik weg. 
Inspecteer de luer aansluiting 
om te controleren of deze stevig 
op het infuus is aangesloten. 
De connector is nu klaar voor 
toegang. Na het verwijderen 
van de SwabCap is geen extra 
desinfectie nodig voor toegang.

Voor meer informatie, neem contact op 
met uw Medline vertegenwoordiger of 
bezoek ons op www.medline.eu/nl

Productnummer Omschrijving Verpakking

EMZG731800 3 ml zoutoplossing in 10 ml injectiespuit; 
met SwabCap

100 stuks per doos, 
8 dozen/omdoos 
800 stuks per omdoos

EMZG751600 5 ml zoutoplossing in 10 ml injectiespuit; 
met SwabCap

100 stuks per doos, 
6 dozen per verpakking, 
600 stuks per verpakking

EMZG711600 10 ml zoutoplossing in 10 ml injectiespuit; 
met SwabCap

100 stuks per doos, 
6 dozen per verpakking, 
600 stuks per verpakking
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