
De essentiële schakel in goede infectiepreventie

Klinion Protection 



Het is een nachtmerrie voor elke zorginstelling: een virus dat snel om zich heen grijpt en slachtoffers 

maakt, niet alleen onder zorgverleners, maar ook onder patiënten. De behandelingskosten van een 

uitbraak zijn aanzienlijk. Om nog maar te zwijgen over de imagoschade. Natuurlijk bent u ‘wakker’ en 

wilt u er alles aan doen om zo’n situatie uit te sluiten. Klinion Protection biedt een breed en hoogwaar-

dig assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen die een oplossing bieden in iedere situatie. Een 

ideale combinatie van veiligheid, inkoopgemak én inkoopvoordeel.

Een totaalaanbod
Het basisaanbod van Klinion Protection bestaat uit handschoenen, protectiejassen en -schorten,   

chirurgische maskers en proceduremaskers. Het wordt compleet gemaakt door mutsen, bouffants, 

covers en beschermbrillen. Arbowetgeving verplicht een werkgever in de zorg niet alleen de juiste, 

maar ook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in huis te hebben.  Medeco adviseert, levert 

de juiste producten en houdt voldoende voorraad om u ook tijdens calamiteiten of uitbraken van 

producten te kunnen voorzien.

Producten en voorlichting
De juiste kwaliteit van de persoonlijke beschermingsmiddelen is een eerste vereiste in uw zorg instelling. 

Maar als deze middelen vervolgens niet correct worden toegepast, zijn (kruis)besmettingen nog 

altijd een reëel risico. Bij Medeco realiseren we ons dat terdege. Wij vinden het ook onze verantwoor-

delijkheid om uw zorgverleners zorgvuldig voor te lichten over beschermd werken.  

U kunt ze bijvoorbeeld altijd verwijzen naar onze website, www.goedbeschermd.nu of u 

kunt ze een training op maat laten volgen op het Medeco College.

Zodra zorgprofessionals verpleegkundige handelingen uitvoeren, ligt het gevaar 

van besmetting door micro-organismen op de loer. Goede hygiëne en infectie-

preventie zijn van levensbelang. Met Klinion Protection van Medeco zijn uw 

medewerkers - en daarmee uw organisatie - in één keer optimaal beschermd.

Klinion Protection

Comfortabel, veilig en veelzijdig

Richtlijnen, protocollen en normen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden uitgebreid beschreven op www.wip.nl en www.rivm.nl. Op www.goedbeschermd.nu 

vindt u de nodige informatie over het pakket van Klinion Protection.

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid 
om uw zorgprofessionals voor te lichten:  
www.goedbeschermd.nu



Uw zekerheid:
•	 Chirurgische maskers en proceduremaskers gecertificeerd conform EN 14683 (bacteriële 

 filter efficiency, ademweerstand en vloeistofbestendigheid). De BFE geeft het percentage 

deeltjes, aerosole druppels, aan dat wordt tegengehouden door het masker. Aerosole druppels 

bevatten bacteriën. Hoe hoger het percentage, hoe beter de bescherming. 

 Type I BFE >95% - Type II  BFE >98%

•	 Ademhalingbeschermingsmaskers gecertificeerd conform EN 149-2001. Deze standaard bepaalt 

de ‘totale inwaartse lekkage’ (TIL). Er worden drie klassen onderscheiden: FFP 1 (TIL 22%), FFP 2 

 (TIL 8%) en FFP 3 (TIL 2%). Vanuit het oogpunt van universele inzetbaarheid en praktische beschik-

baarheid wordt een FFP 2-masker voor medische of verpleegkundige handelingen vaak gebruikt. 

Mutsen, bouffants, crimp caps en covers
Bouffants en crimp caps zijn universeel bruikbaar en te bestellen in twee maten. Om te kunnen 

inspelen op protocollen waarbij kleurcodering van belang is, zijn drie kleuren beschikbaar. Disposable 

covers zijn er voor armen, onderbenen en voeten.

Beschermbrillen
Klinion Protection biedt drie typen beschermbrillen, inclusief een overzetbril voor brildragers. 

Daarnaast zijn er ook disposable beschermbrillen, gelaatsschermen of chirurgische maskers met 

spatscherm beschikbaar. Draagt men in uw zorginstelling herbruikbare brillen, dan moeten deze na  

elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

Protectiejassen en -schorten
Protectiejassen moeten beschermen, maar ook comfortabel zijn in gebruik. De noodzakelijke  

beschermingsgraad, draagtijd en aard van de handelingen bepalen in grote mate de keuze. Het pakket 

van Klinion Protection is gevarieerd en afgestemd op de verschillende wensen. Non-woven jassen met 

lange mouw, vochtbestendigheid door PE-coating, manchetten en een verstelbare sluiting bij nek en rug 

voor een betere pasvorm en bescherming. Het meeste draagcomfort bieden de SMS-jassen. Dit materiaal 

is vochtwerend en  ‘ademend’. Moet een zorgprofessional handelingen uitvoeren waarbij zijn kleding nat 

kan worden, dan is de SMS-jas de oplossing: soepel, ademend en een goede barrière tegen vocht.

Uw voordelen:
•	 zachte, soepele jassen voor optimaal draagcomfort

•	 verstelbaar bij de nek met klittenband en op de rug met linten

•	 manchetten voor goede bescherming

•	 verschillende niveaus van bescherming: tegen vuil, vocht, lichaamsvloeistoffen en  

tegen handelingen met cytostatica

•	 meerdere uitvoeringen, materialen en kleuren

Maskers
De maskers van Klinion Protection zijn vooral ontwikkeld voor verpleegkundige handelingen, waarbij 

veelal een korter durende bescherming vereist is. Kernwoorden? Universeel inzetbaar en daardoor 

goede beschikbaarheid. U kunt kiezen uit een masker Type II met touwtjes of met elastieken. Beide 

maskers bieden een hoge mate van bescherming en dragen toch comfortabel. Hetzelfde geldt voor de 

ademhalingbeschermingsmaskers (FFP).

Aan maskers die gebruikt worden tijdens chirurgische ingrepen worden strengere voorwaarden 

gesteld. Ook voor deze categorie kunt u terecht bij Medeco. Medeco voert in dit verband het hoog-

waardige Prohibit-label van Medline (aparte documentatie over Prohibit/Medline is beschikbaar).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klinion Protection

Comfortabel, veilig en veelzijdig

Onze producten, uw bescherming1)

1) Klinion Protection bevat ook een uitgebreide lijn onderzoekshandschoenen, waaronder de acceleratorvrije Soft Nitrile indigo. Deze worden in een aparte folderlijn uitgebreid toegelicht.

Wilt u meer weten over het totaalpakket Klinion Protection en Medeco’s integrale aanpak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie?  
Maak dan een afspraak met uw accountmanager via onze afdeling customer service, telefoonnummer (0186) 63 44 00. Of kijk op www.medeco.nl.

Hygiene and Infection Control 
Klinion Protection is onderdeel van het Hygiene and Infection Control program (HIC), een integrale aanpak ter bestrijding van kruisbesmettingen. De juiste hygiëne en infectiepreventie beschermen niet 

alleen uw medewerkers en cliënten, maar kunnen uw organisatie ook behoeden voor hoge bijkomende kosten, zoals bij virusuitbraken en postoperatieve wondinfecties. Medeco adviseert, ondersteunt en 

levert alle producten die nodig zijn voor goede hygiëne en infectiepreventieve maatregelen. Deze berusten op drie pijlers: reiniging, desinfectie en bescherming van mens en materiaal. Met onze profes-

sionals en kennis van de gezondheidszorg investeren we daar continu in. Kijk voor meer informatie op www.hygiene-en-infectiepreventie.nl.



Klinion Protection

Overzicht

maakt zorg beter

Medeco B.V. - Alexander Flemingstraat 2 - 3261 MA Oud-Beijerland - Telefoon (0186) 63 44 00 - Fax (0186) 61 68 93 - www.medeco.nl - info@medeco.nl

Schorten/jassen
Bestelnr.  Omschrijving Binnendoos Overdoos

522190 Klinion Protection bezoekersjas PE revers drukknop 20 stuks 10 x 20 stuks

522220 Klinion Protection bezoekersjas NW revers drukknop 1 stuks 50 x 1 stuks

71409 Klinion Protection patiëntenjas gesloten achterkant 1 stuks 100 stuks

71410 Klinion Protection patiëntenjas purple korte mouw 1 stuks 100 stuks

71411 Klinion Protection protectiejas PP geel120 cm 1 stuks 50 stuks

71429 Klinion Protection protectiejas SMS purple 120 cm 1 stuks 100 stuks

71430 Klinion Protection protectiejas SMS purple 145 cm 1 stuks 100 stuks

522230 Klinion Protection isolatieschort NW geel 10 stuks 50 stuks

522240 Klinion Protection isolatieschort NW/CPE geel M 1 stuks 50 stuks

522250 Klinion Protection isolatieschort NW/CPE geel L 1 stuks 50 stuks

522210 Klinion Protection isolatieschort NW blauw 10 stuks 50 stuks

71422 Klinion Protection omloopjas L 1 stuks 50 stuks

522110 Klinion Protection schort PE wit 110 cm doos 100 stuks 1.000 stuks

522130 Klinion Protection schort PE wit 125 cm doos 100 stuks 1.000 stuks

522132 Klinion Protection schort PE wit 125 cm 25 stuks 700 stuks 

522160 Klinion Protection schort PE wit 165 cm doos 70 stuks 700 stuks

Bouffant
Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

522310 Klinion Protection bouffant crimp cap blauw 100 stuks 1.000 stuks

522320 Klinion Protection bouffant crimp cap wit 100 stuks 1.000 stuks

522330 Klinion Protection bouffant crimp cap groen 100 stuks 1.000 stuks

71205 Klinion Protection  muts bouffant 53 cm blauw 100 stuks 500 stuks

71206 Klinion Protection  muts bouffant 58 cm blauw 100 stuks 500 stuks

71207 Klinion Protection  muts bouffant  58 cm groen 500 stuks 500 stuks

Covers: mouwovertrekken en schoenovertrekken
Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

522510 Klinion Protection mouwovertrek PE wit 100 stuks 2.000 stuks

522610 Klinion Protection schoenovertrek CPE blauw 100 stuks 2.000 stuks

522620 Klinion Protection schoenovertrek NW blauw 100 stuks 1.000 stuks

Maskers
Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

522400 Klinion Protection mondmasker NW groen elastiek 50 stuks 2.000 stuks

522410 Klinion Protection mondmasker NW groen band 50 stuks 2.000 stuks

Beschermbrillen
Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

522491 Klinion Protection beschermbril anatomisch 12 stuks 144 stuks

522492 Klinion Protection beschermbril universeel 12 stuks 144 stuks

522493 Klinion Protection beschermbril standaard 12 stuks 144 stuks 
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