
Protocol

Braakzak - VOM
Zie procedures en technical datasheet

Definitie

Informatie

Wanneer gebruikt
u deze braakzak –
VOM?

Hoe te gebruiken

Voorzorgs-
maatregelen

De CareBag® braakzak is een disposable zak (voor eenmalig gebruik) met (geur)absorberende
inlegger (450 ml). Het maakt de opvang, het transport  en opruimen van braaksel veilig en
hygiënisch.

Voor patiënten die misselijk zijn en moeten overgeven, met name voor de volgende
doelgroepen:
- Gezonde personen.
- Andere patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan: ambulance, eerste hulp etc.
- Patiënten met een infectie met of gekoloniseerd van het MRB-type Enterobacteria, bijvoorbeeld
ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase. 

- Patiënten geïnfecteerd met of drager van antibiotica resistente bacteria zoals Glycopeptide
resistente Enterococcen en CPE (Carbapenemase producerende Enterobacteriaceae.

- Gevallen van Clostridium difficile infecties.
- Gevallen van acute Gastro-enteritis.
- Patiënten die chemotherapie ondergaan.

1. Open de doos en neem er een zak uit (doos met 20 stuks).
2. Open de zak en houdt hem met beide handen open
3. Braak in de zak.
4. Wacht enige tijd tot de inlegger in gel is veranderd.
5. Sluit te zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht.
9. Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens het protocol van de instelling. 

Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag een halterschort of een jasschort met 
lange mouw bij infecties als BRMO (conform WIP richtlijnen Persoonlijke beschermingsmiddelen, 
handhygiëne, BRMO, MRSA) indien dit aan de orde is).

Gebruiksaanwijzing

❶ ❷ ❸ ❹

Houd de zak met beide
handen open

Braak in de zak Sluit de zak als de vloeistof is omgezet in 
gel en gooi de zak weg bij het reguliere
afval volgens het afvalstoffenbeleid van de 
instelling . 
NIET DOOR HET TOILET SPOELEN
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Desinfecteer de 
handen conform 
de WIP richtlijn.
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