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Onkologičtí pacienti mají 
sníženou imunitu, a proto 
velmi záleží na volbě I.V. 
krytí z pohledu prevence 
infekcí. Tegaderm™ CHG 
krytí na porty je speciálně 
navrženo na implantované 
žilní porty a nabízí jak 
antimikrobiální ochranu, 
tak pohodlí, které  
si pacienti zaslouží.

Ošetření  
I.V. portu bude 
bezpečnější a 

snažší



Komfortní pro pacienta: 
Okénko bez adheziva 
minimalizuje kontakt 
lepidla s pokožkou 
pacienta.

Antimikrobiální ochrana:
Gelový polštářek s CHG 
poskytuje okamžitou  
a kontinuální 
antimikrobiální ochranu 
po dobu až 7 dní * 1, 2.

Bezpečnost 
pacienta i lékaře:
Okénko bez adheziva 
snižuje riziko, že se I.V. 
krytí přilepí na jehlu při 
jeho odstraňování.

Jemné a silné:
Přizpůsobuje 
se pohybu pacienta.
Aplikace až na 7 dní.

Snadná observace:
Průhledné I.V. krytí
a gelový polštářek s CHG 
umožňují dobrý přehled  
o okolí místa vpichu.

 Dokumentační strip
 Ŕ Předtištěný pro  
dokumentační účely

 Ŕ Umožní další zajištění hadiček.

Průhledná fólie s okénkem 
bez adheziva

 Ŕ Sterilní bariéra – chrání před 
vnějším znečištěním, včetně 
tekutin, bakterií a virů**.

 Ŕ Je vysoce prodyšná  
a umožňuje odpařování vlhkosti.

 Ŕ Umožňuje nepřetržité sledování 
místa vpichu.

 Ŕ Lze nosit až 7 dnů.

Fixační strip
 Ŕ Strip s výřezem pro fixaci  
okraje I.V. krytí a upevnění lumenu.

 Ŕ Polaminovaný film  
odolává zašpinění.

Gelový polštářek s chlorhexidin 
glukonátem (CHG)*

 Ŕ Poskytuje okamžitou  
a trvalou ochranu proti 
mikroorganismům spojeným  
s CRBSI1,2.

 Ŕ Navržen tak, že se nasadí kolem 
jehly – zůstává na místě 

 Ŕ v kontaktu s pokožkou.
 Ŕ Chrání i v přítomnosti krve, 
fyziologického roztoku a výpotků.

Zesílený stabilizační okraj

Lze použít pro širokou škálu 
Huberových jehel.
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Název výrobku Doporučená 
doba použití Kód výrobku Velikost Každý/ box Krabiček/ balení

3M™ Tegaderm™ CHG chlorhexidin 
glukonát I.V. krytí na porty

 Více dní (až 
7 dní) 1665R

Gelový polštářek s CHG 
6,2 cm × 4,9 cm

I.V krytí 
12 cm × 12 cm

25 ks
+ polštářků / balení 4 krabičky/ balení

3M™ Tegaderm™ I.V. krytí z průhledné 
fólie s okénkem bez adheziva

Jednorázová 
aplikace 1668 I.V. krytí 

12 cm × 12 cm 25 ks / balení 4 krabičky/ balení

Informace pro objednání:

*K dispozici s 3M™ Tegaderm™ CHG 
chlorhexidin glukonát I.V. krytím na porty.
**Testování in vitro ukazuje, že průhledný 
film vytváří virovou bariéru proti virům 
o průměru 27 nm a větším, přičemž krytí  
zůstává neporušené bez průsaku.


