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Disposable stuwbanden
Kostenefficiënt alternatief voor herbruikbare stuwbanden
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DISPOSABLE STUWBANDEN
Disposable stuwbanden van Medline worden gebruikt bij patiënten voor bloedafname en bij het aanleggen van een 
infuus. Verschillende onderzoeken laten zien dat herbruikbare stuwbanden een mogelijke bron van kruisbesmetting 
zijn tussen patiënten en medewerkers, door onvoldoende desinfecteren van de stuwbanden en een gebrek aan 
procedures om infectie tegen te gaan. Het gebruik van deze stuwbanden kan een grote oorzaak zijn van het 
verspreiden van ernstige infecties in de gezondheidszorg, waaronder MRSA.

Om bovenstaande redenen, en om medewerkers het verspreiden van ernstige infecties te helpen voorkomen, zijn 
onze stuwbanden: 

 � Bevorderlijk voor een ‘single use’ beleid, 
 � Een onverslaanbare combinatie van prijs, kwaliteit en gebruiksgemak,
 � Gemaakt met een comfortabele, latex vrije structuur, waardoor de stuwband goed blijft zitten tijdens het gebruik.

Artikel Omschrijving Formaat Verpakking

  DYNDE75020A Disposable opgerolde stuwbanden 2.5 x 45.7 cm 100/doos

  DYNDE75025 Disposable opgerolde stuwbanden 2.5 x 55 cm 25/doos

Gebruiksaanwijzing

Rekken
1

Plaatsen
2

Vastzetten
3

Losmaken
4

Wegwerpen
5

1. Plaats de stuwband rond de arm en kruis de uiteindes.
2. Rek de stuwband op en trek één uiteinde strak rond de arm, houd het andere uiteinde onder de cirkel.
3. Vorm een strik met de stuwband, maar let erop dat beide uiteindes aan dezelfde kant van de arm 

zitten in verband met het verwijderen van de stuwband. Maak GEEN knoop, omdat dit het verwijderen  
bemoeilijkt. Stop één uiteinde onder de andere, zodat de stuwband goed vast blijft zitten.

4. Maak de stuwband los – om hem te verwijderen, trek aan één uiteinde van de stuwband, zoals te zien op de foto.
5. Gooi de stuwband weg in een medische afvalbak na gebruik.


