Elke fase is belangrijk.
Er zijn veel momenten tijdens het chirurgische traject van een patiënt waarop kleine veranderingen een groot verschil
kunnen maken voor de klinische resultaten. Wij bieden een breed scala aan oplossingen die zorgprofessionals
ondersteunen bij hun missie om patiënten te beschermen tegen vermijdbare postoperatieve wondinfecties.
Klik op Meer informatie • om voor elke fase de mogelijkheden te bekijken.

Richtlijnen adviseren zorgprofessionals
de patiënt vóór de ingreep relevante
informatie aan te bieden.1
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Douchen, ontharen en nasale
dekolonisatie voorafgaand aan
de ingreep worden aanbevolen
als onderdeel van de voorbereiding
van de patiënt.1,3,4,5

Postoperatieve wondinfecties zijn
in verband gebracht met onvolledig
gereinigde instrumenten.2
3M biedt vier mogelijkheden
om zekerheid te garanderen,
waaronder instrumentbewaking,
ladingcontrole, interne en externe
pakketcontrole.

Alle patiënten die een electieve
chirurgische ingreep ondergaan,
moeten preoperatief worden
beoordeeld voor stratificatie van
het risico van postoperatieve
wondinfecties/wondbeschadiging
om de juiste wondzorg of therapie
te bepalen.19

Verbeter het patiëntherstel door
optimale voorbereiding om de
beste uitkomst te garanderen.
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3M biedt chirurgische clippers
met wegwerpmesjes, die worden
aanbevolen indien er pre-operatief
onthaard moet worden.1,3–9
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Richtlijnen adviseren
prewarming vóór het toedienen
van de anesthesie.10-17

Het 3M™ Tegaderm™ (CHG)
I.V. fixatieverband en Curos
desinfectiedoppen garanderen
een veilige bescherming van
zowel de insteekopening als
katheterpoort. Op deze manier
vermindert u het infectierisico
aan alle toegangspunten.

3M™ Bair Hugger™ jassen en
dekens houden de periferie
actief op temperatuur om de
effecten van temperatuurdaling
door redistributie, tegen te gaan.
Hierdoor wordt het risico op
perioperatieve hypothermie lager.

Slechts één 3M™ Bair Hugger™
Temperatuurmonitoringsensor is voldoende
om nauwkeurig en continu de temperatuur
van de patiënt te bewaken gedurende het
gehele perioperatieve traject.
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Meer informatie •

Desinfecteer de huid met een antiseptische
oplossing op alcoholbasis.1,3,4,5,6,7,9
Richtlijnen geven aan dat als er een
incisiefolie moet worden gebruikt, deze
met jodofoor geïmpregneerd moet zijn.1,3

Garandeer een steriel veld1,3 met ons
assortiment 3M operatielakens, jassen,
maskers en ademhalingssystemen voor
elke klinische situatie.
OK-medewerkers kunnen de laatste
steriliteitscontroles van instrumenten
uitvoeren met een 3M™ Comply™
SteriGage™ Chemische indicator.

Creëer een chemische en fysieke
barrière rond de incisieplaats met een
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobiële incisiefolie
om huidherkolonisatie, en het daarmee
gepaard gaande risico op postoperatieve
wondinfecties, te verminderen.

Meer informatie •
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Blijf de richtlijnen volgen door de patiënt
tijdens de operatie actief te verwarmen1
met 3M Bair Hugger Forced-air
verwarmingsdekens en -jassen om
normothermie tijdens de operatie
te handhaven.1
Voorkom daling van de kerntemperatuur
veroorzaakt door de toediening van koude
vloeistoffen met het 3M™ Ranger™ bloed‑ en
vloeistofverwarmingssysteem.10–13,16
Meer informatie •
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Sluiten, beschermen en afdekken met het systeem
voor postoperatieve zorg van 3M. Chirurgische
incisies moeten aan het einde van de operatie worden
afgedekt met een geschikt steriel verband.1,3,6
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Meet de kerntemperatuur van de patiënt vóór
het inleiden van de narcose om er zeker van
te zijn dat de kerntemperatuur van de patiënt
voor de ingreep boven de 36 °C is.10–15
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Oplossingen die essentiële
zorgelementen ondersteunen
tijdens de gehele chirurgische
procedure.
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Micro organismen kunnen via
intra- of extraluminale weg
bloedbaaninfecties veroorzaken.18
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Blijf de kerntemperatuur van de
patiënt nauwkeurig bewaken
met het 3M™ Bair Hugger™
temperatuurmonitoringsysteem om
te zorgen dat normothermie wordt
gehandhaafd.

3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant
acrylverband is geschikt voor de meeste chirurgische
incisies en kan op zijn plaats blijven tot de wond is
genezen als er geen complicaties zijn.

Meer informatie •

Het PREVENA™ incisiemanagementsysteem is een
therapie met onderdruk die wordt aanbevolen
voor patiënten en chirurgische ingrepen met
een hoog risico.4,9

Richtlijnen geven aan dat
een patiënt pas mag worden
ontslagen uit de recovery met
een kerntemperatuur van
36 °C of hoger.10-13,15

Veilige zorg na de operatie
voltooit het chirurgisch traject
en bereidt voor op aansluitende
zorg.
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Blijf zo nodig actief verwarmen
met een Bair Hugger deken of
jas. Gebruik het Bair Hugger
temperatuurcontrolesysteem
om te controleren of de patiënt
normotherm is voordat hij/zij
wordt ontslagen.
Meer informatie •
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Verband mag pas 48 uur na de ingreep worden
verwijderd, tenzij er een reden is om de wond
eerder te inspecteren.1,3,5,6
Met 3M Tegaderm Absorberend transparant
acrylverband hoeft het verband niet te worden
verwijderd om de operatiewond te beoordelen.
Eventuele vroege tekenen van infectie,
dehiscentie of exsudaatniveaus kunnen daardoor
gemakkelijker worden geïdentificeerd. Dankzij
de flexibele, waterdichte barrière kan de patiënt
eerder douchen en zijn dagelijkse bezigheden
weer oppakken.
Voor patiënten en incisies met een hoog risico
kan het tot 7 dagen lang aanbrengen van het
PREVENA incisiemanagementsysteem de
genezing bevorderen door de incisieranden bij
elkaar te houden, waardoor vloeistof en exsudaat
worden afgevoerd, weg van de wond. Zo wordt
oedeem verminderd en de perfusie gestimuleerd.
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Richtlijnen geven aan dat patiënten
en verzorgers informatie en advies
moeten ontvangen over hoe zij een
postoperatieve wondinfectie kunnen
herkennen en met wie zij contact
moeten opnemen
bij vragen.1
Het is belangrijk de wond op
deze tekenen te controleren; met
Tegaderm Absorberend transparant
acrylverband is dit mogelijk
zonder dat het verband hoeft te
worden verwijderd. Het PREVENA
incisiemanagementsysteem biedt
een goede zichtbaarheid van het
exsudaat door middel van
de vloeistofopvangbak.
Meer informatie •
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Download de risicoreductiemodule voor postoperatieve wondinfecties voor meer informatie over
het bewijs, de richtlijnen en oplossingen waarmee u het risico bij uw patiënten kunt beperken. U
kunt ook contact opnemen met uw 3M-vertegenwoordiger.
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