
Care with 
ConvaTec Confidence



 

Het ConvaTec 
Patient Care System

Wees zorgzaam
Bij ConvaTec weten we dat veiligheid voorop staat bij 
acute zorg. Daarom is het ConvaTec Patient Care  
System ontworpen om de verspreiding van infecties 
en het risico van besmetting te voorkomen door 
veilig om te gaan met afvalproducten van patiënten. 
Dat klinkt simpel. En met ConvaTec is het dat ook.

Alle producten van het ConvaTec Patient Care  
System zijn tot in de kleinste details zo ontworpen 
dat ze gebruiksvriendelijk, efficiënt en veilig zijn – 
voor zowel de patiënt als voor u als zorgverlener. Zo 
kunt u erop vertrouwen dat u uw patiënten zorg van 
het hoogste niveau biedt.

We noemen dat ConvaTec Confidence.

Eenvoudig
Bij het ontwerp van ConvaTec-pro-
ducten is erop gelet dat ze intuïtief 
en eenvoudig zijn, want met tijds-
besparende producten blijft er 
meer tijd over voor zorg. Zo levert 
het UnoMeter™ Abdo-Pressure™ 
IAP monitoringsysteem snelle en 
betrouwbare metingen van de intra-
abdominale druk, zonder dat er  
kostbare apparatuur voor nodig is.

       Veilig
Alle producten van het ConvaTec  
Patient Care System hebben  
veiligheidskenmerken die de ver-
spreiding van infecties en besmet-
tingen verminderen. De UnoMeter™ 
Safeti™ Plus heeft bijvoorbeeld in-
gebouwde terugslagkleppen in de 
aansluiting en de opvangzak om het 
risico van retrograde infectie te 
voorkomen.

      Efficiënt
Het beheren en bewaken van fe-
cale en urine ontlasting vraagt om 
producten die aan de hoogste pr-
estatienormen voldoen. De unieke 
indicator op de Flexi-Seal™ SIGNAL™ 
FMS helpt artsen bijvoorbeeld bij 
het bepalen van het juiste volume, 
om overvulling van de retentiebal-
lon te voorkomen.





Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

Doeltreffende bescherming voor 
kwetsbare patiënten

C. difficile is een van de grootste uitdagingen voor 
ziekenhuizen wereldwijd. Deze nosocomiale infectie 
wordt verspreid via de fecaal-orale1 route en door 
de lucht2, waarbij sporen tot wel vijf maanden kun-
nen overleven.3 Deze infectie heeft levensbedrei-
gende aandoeningen voor patiënten tot gevolg en 
een aanzienlijke impact op de behandelingskosten 
en de opnameduur.

Wetenschappelijk bewezen dat dit 
product clostridium difficile onder 
controle houdt

•		In-vitro	resultaten4, 5 tonen aan dat 
Flexi-Seal™ FMS:

 - C. difficile effectief onder controle houdt

 -  dankzij de opvangzak met koolstoffilter 
een doeltreffende barrière vormt om lek-
kage van C. difficile naar de verdere om-
geving te voorkomen

•		Gesloten	systeem	dat	blootstelling	aan	
mogelijk infectieus afval minimaliseert

•		83%	van	de	zorgverleners	rapporteerde	
weinig of geen lekkage bij gebruik van 
Flexi-Seal™ FMS6



‘Beter management van fecale incontinentie kan het comfort en 
de waardigheid van de patiënt vergroten. Bovendien kan het bij-
dragen tot lagere mortaliteit en morbiditeit.’7 

HCAI Technology Innovation Programme  
Rapport nr. 5: Flexi-Seal Fecaal Management Systeem

Zorg met comfort

Fecale incontinentie kan lichamelijk ongemak en gêne bij 
de patiënt veroorzaken. Continue innovaties aan Flexi-
Seal™ FMS spelen in op de behoeften van patiënten en 
zorgverleners.

Patiëntvriendelijk en eenvoudig te ge-
bruiken

•		Zachte	flexibele	retentieballon	past	zich	aan	
de anatomie van de sluitspier aan, waardoor 
een nauwkeurige afsluiting ontstaat en lek-
kage wordt voorkomen, en is ontworpen om 
de kans op weefselnecrose te minimaliseren

•		Met	één	vinger	in	te	brengen,	waardoor	
goede plaatsing gegarandeerd is

•		Na	het	leeglopen	heeft	de	slang	bij	het	bal-
lonuiteinde	een	diameter	van	slechts	8	mm	
wat het ongemak voor de patiënt tot een 
minimum beperkt

•		Geavanceerde	opvangzakken	met	koolstof- 
filter zijn ontworpen om geuren binnen te 
houden, waardoor een prettiger omgeving 
voor patiënten en zorgverleners ontstaat

•		Bij	patiënten	bij	wie	een	endoscopie	werd	
uitgevoerd bij de basislijn en het follow-up 
bezoek, was het rectale slijmvlies gezond na 
het gebruik van het Flexi-Seal™ FMS6.



UnoMeter™ Safeti™ Plus

Veilige uurlijkse diurese

Uurlijkse diuresecontrole is veel meer dan gewoon 
een meting; het is een duidelijke indicator van de 
toestand van een patiënt. Hoewel de procedure ge-
makkelijk uitvoerbaar is, blijft het een van de meest 
voorkomende oorzaken van infectie – vooral voor 
patiënten die in kritieke toestand verkeren.8 
UnoMeter™ Safeti™ Plus is ontworpen om het hoog-
ste veiligheidsniveau te waarborgen en is een van de 
best gedocumenteerde systemen op de markt.8

Beproefde veiligheid en infectiecon-
trole8

•		Minimaliseert	retrograde	infectie	via	 
2 terugslagkleppen8

•		Voorkomt	besmetting	via	de	KombiKon™	
naaldloze monsterpoort9

•		Aan	de	bovenkant	gemonteerd	systeem	
minimaliseert kruis besmetting en 
urineweginfecties8

•		Kan	met	de	bovenkant	boven	worden	ver-
voerd als de patiënt wordt verplaatst, 
zonder backflow van urine of meetverlies

Eenvoudig en efficiënt gebruik

•		Flexibele	ophangopties	voor	gebruik	bij	
alle bedtypen

•		Effectief	lozen	van	urine	in	de	meetkamer	
met dubbel lumen slang en anti- 
knikspiraal in de slang

•		Comfortabele	hefboomtechnologie	voor	
snel legen van de kamer



WSACS raadt aan om patiënten te screenen op IAH/ACS-risicofactoren bij op-

name op de ICU en indien sprake is van nieuw of progressief orgaanfalen.

WSACS staat voor World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. De WSACS 

heeft consensusdefinities opgesteld en deelt kennis over diagnose, behandeling en 

verzorging van IAH en ACS. http://www.wsacs.org/consensus.php.

UnoMeter™ Abdo-Pressure™

De eenvoudige manier om intra- 
abdominale hypertensie op te sporen

Intra-abdominale hypertensie (IAH: IAP>12 mmHg) 
treedt	op	bij	meer	dan	50%	van	alle	chirurgische	en	
medische ICU-patiënten.10 Preventie en vroegtijdige 
ontdekking van deze aandoening is van cruciaal be-
lang om patiënten te beschermen tegen de levens-
bedreigende gevolgen, zoals abdominaal comparti-
mentsyndroom (ACS: IAP>20 mmHg). 

Het UnoMeter™ Abdo-Pressure™ IAP monitoringsys-
teem is een eenvoudige, betrouwbare en snelle 
methode om intra-abdominale druk (IAP) te 
bepalen.11 Elke IAP-bepaling kost minder dan 
10 seconden en maakt kostbare elektro- 
mechanische apparatuur overbodig. 

IAP resultaten in 3 eenvoudige stappen

1.  De UnoMeter™ Abdo- 
Pressure™ uitpakken en aan-
sluiten op de Foley-katheter

2.  De slang van de UnoMeter™ 
Abdo-Pressure™ optillen en 
het nulpunt op de mid-axillaire 
lijn van de patiënt plaatsen

3.  De hoogte van de vloeistofko-
lom in de manometerslang 
meten en de IAP-resultaten 
documenteren

*  Zie bijsluiter voor volledige  
gebruiksaanwijzing
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Het Patiënten- 
zorgsysteem

Eenvoudig
Meer tijd voor zorg

Veilig
Minder risico 

voor patiënten 
en zorgverleners

Efficiënt
Nieuwe normen in de zorg
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